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ВІЙСЬКОВА ХУНТА СКИНУЛА СВОГО ГОЛОВУ, 
я к и й ХОТІВ С Т А Т И Д И К Т А Т О Р О М І 

Ліма, Перу. — Z-го березня _ знґнаціі Переза Ґодоя, Go 
' зроблений переворот в дні 18-
го червня 1962-го року, коли 

в неділю тут Одбулася без-
кровна революція, бо три 
члени військової хунти скк-
пули свого четвертого колегу, 
який очолював хунту. — ге-
нерала Рікарда Переза Ґодоя, 
бо він задумував стати дякта-
тором. Інші три члени хунта 
заявляють, що вони с за те. 
щоб в Перу була знов цивіль-
на влада, яку покличуть до 
жаття загальні вибори, що 
мають відбутися в червні ц. 
р. Генерал Перез, Годой втіх 
із президентського палацу 
разом з із дружиною, а ва 
площі'чекали озброєні 32 во-
якн а мадшноввмн крісами і 
револьверами, які мали заа-
рештуватн президента хунти. 
Після тісї зміни в президент-
сьќому палаці столиця країни 
була спокійна. Новим прези-
деитом хунти в генерал Ніко-
ляс Ліндлі Льопез. який мас 
64 роки і с рішучим протико-
муністом і приятелем ЗДА. 
Він говорить плинно по-анг-
лійськл, бо закінчив тактичні 
курси в Коледжі амсрнкансь-
кої армії у Форті Лівенворті. 
Кензас. Льопез 'заявив, що 
збройні сили домагалися ре-

скинено конституційного пре-
зндента Менуеля Прада був 
доконаний не на те, щоб в 
президентському палаці засів 
новий диктатор. Представник 
хунти заявив, що зміна на 
становищі голови хунти не 
свідчить про жадну зміну в 
політиці, і що вибори відбу-
дуться в дні 9-го червня, як 
вже давніше це було виріше-
но. Не буде жадних змів в за-
кордонній політиці Перу. — 
заявили представники хунти. 
Проти скиненого г о л о ви 
хунта була і'публічна опінія 
тому, що він забагато промов-
ляв через телевізію. Інші чле-
ни хунта виступили проти 
нього, бо він почав був діяти 
по-диктаторськії і не радився 
з ними, коли робив важливі 
рішення. Членами військової 
хунти тепер с. крім Ліндлі 
генерал летунства Пепро Вао-
гас Прада. ліце - адмірал Ху-
ян Франсіско Торрес Матос. 
Всі команди військових гар` 
нізовів були поінформовані 
про переворот, і тому В цілій 
країні панўе повний спокій. 

Президент бере участь у відзначенні. 
50-річчя Департаменту Праїџ 

для відзначення 50-річчя Де-
партамвнту Праці, який зор-
га візовано за президентурн 
Віллілма Гаварда Тафта, в 

днях його урядував 

Присутні три колишні секре-
тарі праці та''провідники зор-
ганізованого .робітництва. Від-
будуться також конференції 
представників р о б і т н и к і в . 
п р а ц є д а вців 1 представнн-
ків громадянства в 16-ох бі-

льшнх містах ЗДА в найблн-
жчих двох місяцях, які від-

Вашинґтон. — Президент 
Кевиеді у вівторок, 5-го берез-
яя буде присутній на бенкетіі значать ту велику подію з 

перед 50 років. На конферен-
ціях обговорюватимуть про-
блеми сучасносте й майбут-
ности: автоматизацію та те-
хнологічні зміни, які мають 

Департамент Праці в перших 
роках займався такими спра-
вами, як проблема страйків 
та проблема праці для фар-
иерських робітників. Тепер 
важливою справою с пробле-
ма промислових робѓтннків. 

Землетрус в стейті Мізурі і в сусідніх 
стейтах 

Ct. Луїс. Мізурі, — Сейсмо-
граф Ст. Луїсіьндго універсн-
тету в неділю в саме полуднє 
занотував землетрус який від-
чуло і населення, якому зда-
валбся. Що з гуркотом їде ван-
тажиий поїзд, іїей землетрус 
настрашив людей, які були на 
Богослужбах в церквах, по-
трас будинками та спричи-
нвя великий рух в телефоніч-
ннх агенціях, бо, люди запиту -
валися, що сталося. Земле-

трус чути було п деяких міс-
цевостях стсйтів Іллиной, Мі-
зурі. Кентаки, Теннессі і Ар-
кансас. З деяких місцевостей 
повідомили про вибиті вікна 
та п о л о м а н у штукатурку. 
Найсильніший землетрус був 
у півдснно-східньому Мізурі у 
віддалі 140 миль від міста Ст. 
Луїс. Жертв п людях не було. 
Сам землетрус тривав кілька 
секунд, але хвилі від нього 
тривали повних 12 мінут. 

Марс — щ пустиня, ствердили досліди 
за допомогою телескопа на бальоні 

Даллас, Тексас. — 3-го бе-
резня вчені відчитали ті фо-
та, які поробив великий теле-
скоп, приміщений ва бальоні, 
що був на висоті 77 000 стіп. 
Згідно з початковими відо-
мостямн плянета Марс с пус-
тинею, на якій., могли б бути 
тільки найпростіші вияви 
життя. Д-р "Раролд Вікер, 
член того гурта науковців, я-
кі висилали бальон вгору, за-
явнв, що не с виключене дея-
ке життя на червоній пллнеті. 
Д-р Вікер сказав, що лет ба-

пари. Бальон випустили в 
п'ятницю 1-го березня, на 
ньому було 6.300 фунтів тя-
гару. До великого безпільот-
ного бальонў був причепле-
ний велетенський телескоп, я-
кий мав на висоті атмосфери 
досліджувати плянету Марс, 
та ствердити, чи там с можли-
ве якенебудь життя. Цей ба-
льон випустили з Палестини 
в Тексасі і він мав приземли-
тися коло К о л ю м б у с у в 
Джорджії. але тому, що бальон 
зближався до пояса злої по-
годи, то його за допомогою 

В КАНАДІ ПОЧИНАЄТЬСЯ ПЕРЕДВИБОРЧА ГАРЯЧКА ЕПИСКОП ВАСИЛЬ ГОЛКО ЖИВИЙ 
В БОЛЬШЕВИЦЬКІЙ В'ЯЗНИЦІ 

Рим (д-р Омелян Кміть). — тоді їх арештовано, а Ўкраїн 
Місцевий щоденник „Іль Тем 

Заледве один місяць відділлс канад№ців від нових виборів, 
розписаних на 8го квітни, після того, як консервативний 
уряд прем'єра Джана Діфенбейнера дістав заяву недовір'я у 
зв'язку з опозицією щодо розміщення американської атомо-
мової зброї на канадійськін території. Протилежне становн-
ще в цій справі зайняла опозиційна Ліберальна партія і з 
своїм лідером Лесѓером ГОрсоном на чолі. ПІрсона І видно 
на цій фотознімці від час виборчої кампанії ш Новій Сќотії. 
Прем'єр Діфеибейкер мав ентузіястнчну підтримку своїх рн-
борців у Соскачевані, де віа почав свою виборчу кампанію. 

МИТРОПОЛИТ ГЕРМАНЮН ВИЇХАВ ДО 
РИМУ НА ЗУСТРІЧ З МИТРОПОЛИТОМ-

ІСПОВІДНИКОМ ЙОСИФОМ СЛІПИМ 
Вінніпег, Канада,. -. `̀ ЃМит- (відлстом до Риму заповів, що 

він бажав би також спільно з 
митрополитом Иоснфом Слі-
пвм обміркувати справу cinV 
льного виступу українського 

рополит Української Като-
лицької Церква в Каналі і го-
лова Української Єпископсь-
кої - Конференції ВПреосв. 

бсвдет^.буду?ьіяхож) яділНА^на. .робітнийў - .пращп, ДЙФ- Маковц... Пермалкц^ лей- ќато п и р х о т ЯтнЩШГУ ‡Ш вііліѓро:шідчІ яетв-яад-Кубвїв- ^ - ^ ^ н Ч І р в ^ американський 
хав в четвер, 28-го лютого в 
р. літаком до Риму, щоби в і-
мсні українського католнць-
кого Єпископату у вільному 
світі привітати первоісрарха 
Української Ќ а т о л ицької 
Церкви, галицького митропо 

сї вже Української Католнць-
кої Церкви на другій сесії 
Вселенського Собору у Ватн-
каиі та спільно намітити го-
ловні напрямні чергової кон-
ферснції українського като-
лнцького Єпископату, перед-

лита - ісловідника Кир Иоси- баченої ва кінець Вселенсь-
фа Сліпого на волі. Митропо- j кого Собору цього року в Ри-
лит Германюк перед своїм мі. 

Є. ЛОЗИНСЬКИЙ ПЕРЕОБРАНИЙ 
НА ГОЛОВУ ООЧСУ 

НА З'ЇЗДІ ВИСТУПАЛИ Д-Р ДМИТРО донцов 
І ЯРОСЛАВ сткцько 

Ню Порк. — В днях 2-3 
березня тут в Домі Внзволь-

12-ий ного Фронту відбувся 
З'їзд Організації Оборони Чо-
тирьох Свобід України, в я-
кому взяли участь делегати 
від 33 Відділів і численні гос-
ті. 2-го березня після вибору 
Президії (голова д-р М. 
Кушнір) і Комісій та прий-
няття протоколу попередньо-

чій Управ і та затвердження 
бюджету обрано нові керівні 
органи ООЧСУ. До складу 
Головної Управи ввійшли: 
мґр. Євген Лозинський — 
голова: ред. Ігнат Білинськнй 
— 1-ий заст. голови і керів-
ник відділу зовнішніх справ; 
Теодор Качалуба — 2-ий зас-
тупник голови і керівник від-
ділу організаційних справ: 
Іван Винник - фінансовий 

по" з 26-го лютого ц. р. по-
дав вістку, що Преосв. Василь 
Гопко, помічник замученого 
большевикамн пряшівського 
впнскопа Преосв. Павла Ґой-
Днча, ЖИВИЙ і перебуває в го- і 

ську Католицьку Церкву уря-
дово зліквідовано 28 квітня 
1050 року. Суд проти спископа 
Гойдича, що тоді мав уже 62 
роки, відбувся перед ..народ-
ним" трибуналом у Братисла-
ві в днях 12-16 січня 1W51 ро-
ќу. Вирок суду: довічна ќа-

КИТАЙСЬКІ КОМУНІСТИ 
ПОНОВЛЮЮТЬ АТАКИ 

ПРОТИ ХРУЩОВА 

резвдсній в'язниіді міста Лсо- торѓа. Його переве.чсно до 
яольдово, коло 60 кілометрів тюрми в Леопольдово. де він. 
На північний схід від Братис- j непобідннй мученик за віру 
лави в Чехословаччині. Віст- j д за свою українську яаціо-
І$у подав „Іль Темпо" з досто-! пальну свідомість, помер 19-
вірннх джерел. Преосв. Ва-1 ro липня 1960 року. Преосв. 
силь Гопко був заарештова-1 Гопка зараз по арештуванні 
ний чехословацькими комуні- вислано до концентраційного 
етичними властями в 1950 ро- ` табору. Відомо, що в 1952 ро 
ці. коли то він, разом із сао-
ім Єпископом - ордннарісм, 
оперся насильній ліквідації 
Української Католицької Цер-
ќви в Чехословаччині, що то-
ді була зорганізована в одну 
діецезію, тобто пряшівську, та 
нараховувала 311 священиків 
і.коло 321.000 вірних. У тому 
Час; Москва вислала до Пря-
шева для українців правос-
лавних спископо-москаля А-
лсксся Дсхтсрьова з доручен-
ням спонукати обох ќатоли-
цьких Владик перейти на мо-
сковське православія. Коли ж 
це йому не вдалося, бо оба 

ці чеські комуніста приготов-і 
ляли проти нього суд. Від то- і 
ді однак вістка по иім за пі-: 
пула. Як виходить з теперіш-j 
нього повідомлення, його тоді; 
засуджено, як і в попереднім j 
році спископа Гойдича, й за-, 
протореяо до тюрми в Лео-
польдові. де він і досі страж-
дас. Преосв. Гопко народився 
21 квітня 1904 року. Був ви-
свяченнй на священика 3-го 
лютого 1929, а повноту свя-
щвЦвПМк'одержав архисрейсь-
квмв свячеввямя 11-го травня 
1947 року, бувши іменований 
єпископом 9-го листопада 

спископи рішучо відмовилися, 1946. 

Уряд заперечує твердження се'н. Ґолдвотера 
дро припинення розвідних летів над Кубою 
І Вашингтон. — 3 поінфор-
мованнх урядових кол зале-
речують твердження сенато-
ра - рсслублікавця з Арізони, 
Егррі Ґолдвотера про те, що 
три дні після телевізійного 
звіту секретаря оборони Ро-
берѓа МекНамари уряд при-
винив низькі розвідчі лети 
понад Кубою. Сенатор Голд-
нотер сказав, що ЗДА засту-

окремими ‚‚електронічними о-
чнма". цс значить розвідною 
за допомогою таких літаків. 
які здібні бачити те все, що 
дісться на Кубі, не бувши над 
кубинською територією. Пред-
ставник уряду спростовував. 
Що низькі розвідчі лети над 
Кубою продовжуються в мі-
ру потреби. Відбуваються та-

пу У-2, якщо заходить потре-
ба. Ця дискусія про розвідку 
на Кубі ведеться у зв'язку з 
дебатами^ в.‚Конгресі про те. 
що уряд з'апізно повідомив 
нарід про розбудову совстсь-
кої військової бази на Кубі. 
Конгрес цікавиться тепер по-
відомлеяням Центральної Ро-
звідчої Агенції про те. Що на 
Кубі вишколюються коло 1500 
саботажнстів та підпільників 

Лондон. — Всупереч віст-
кам, наче б між Москвою і 
Пейлінгом йшло до кращого 
і всупереч заповнюванні Хру-
щова, що китайські комуні-
стн це „брати" большевикам. 
з якими буде „вічне братер-
ство і приязнь", — китайські 
комуністи поновили гострі 
атаки проти большевиків і їх 
теперішнього вождя Хрущова. 
Не називаючи його за іменем, 
а говорячи на його адресу як 
про „деякі особи", комуно-ки-
тайське радіо з Пейпінгу пе-
редало в минулу неділю велн-
ку статтю з офіціозу китайсь-
ких комуністів „Червоний 
Прапор". Це вже четверта та-; 
ќа стаття впродовж останньо-
го тижня і найгостріша сво-
їм тоном та змістом оскар-
жеяь. У иій статті с заява, що 
китайські комуністи ніколи 
не підуть на компроміс, „який 
рівнявся б зрадництву, себто 
компроміс безпринципний". 
Стаття боронить попереднє 
принципове становище Пей-
пїнгу, що тільки Мао Тсе-
тунг І його найближчі співро-
бітники с правильними інтер-
претаторами навчань Маркса-
Леніна і таврує иайгостріши-
мн словами „опортуністів і 
ревізіоністів". На адресу Хру-
щова у тій статті сказано бу-
квально: „У ході Кубинських 
подій деякі особи допустились 
спершу помилки авантурннц-
тва, а потім помилки капіту-
ляції, хотячи, щоб кубинський 
нарід прийняв принизливі 
умови, які означали б зречен-
нл суверенності! власної краї-
нн". Тому комуно - китайсь-

дсржав. Про де повідомив 
Конгрес директор ЦРАгенції 
Лжан МекКон. Голова Сенат-
ської Комісії Збройних Сил 
сенатор Ричард Рассел ска-
зав. що ця підривна акція на 
Кубі є дійсною загрозою для 
Америки, бо вона свідчить 
прот те, що Куба плянус ко-
муністичні революції в лати-

кож і високі лети літаків ти- но - американських державах. 

Коло 2,000 совєтських громадян 
відплили з Куби 

го, 11-го З.їзду, голова і чле- j пеферент; члени: д-р Степан 
ни Головної Управи ООЧСУ j Галамай, ред. Вячеслав Да-
а також редактор „Вісника" і 
Контрольна Комісія та Орга-
кізацнйний Суд склали док-

льона вдався. В атмосфері наІелектро н 'ч н о гр приладу стяг-
Марсі о тільки маленька ча- j нено вчасніше вниз і він о-
стинка одного відсотка водної сів біля місцевости Пўласкі. 

В АМЕРИЦІ 
Џ Президент КеннсдІ 28-го І # 3 Лот АИДЯСвЯЄСу попідо-

лютого. в 100-ті ро`ковини існу- мили, що там винайшли новий 
вання Міжнародного Червоного І лік проти сціпу ќрови, який діс 
Хреста, відкрив місяць березень І в тому напрямі, що допомагає 
як Місяць Червоного Хреста і розпускати згущену кров. Про 
просив американців, щоб щедро цей винахід Звітував д-р Джан 
жертвували на'В^ добродійну і С. ЛяДю. президент Америкян-
установу, яка несе' Поміч всім, сьќого Кардіологічного Коле-
що П потребують, не зважаючи і лжу. кажучи, що той лік ‚стреп-
на пасове походження потребу-1 токікаае" с ще в досвідному ста-
ючнх. Американський Червоний І ні. і що він може мати шкідлн-
Хрест помагає людям в цій кра-іві наслідки в інших напрямках. 
Іні і поза П кордонами. j Ш Департамент поліції в місті 

# Веетерн ЮяІОя Телеграф Ню Порќу ствердив, що най-
Компалі передала Президентові j більше вбивств у тому місті до-
Ксннеді позолочувані ключі, я-1 конусться в суботи в порівняй-
ких він має вживати тоді, коли j ні з іншими днями в тижні; бо 
за допомогою сИґйалів відкри- аж 110 на всіх 508, а щодо мі-, 20 „.„„тях і 
ватиме виставки, конвенції та! сяців, то найбільше злочинів бў-j в а н о в ж е в ^-тх стейтах. і 
інші збори, перебуваючи в Біло-1 вас в місяці травні. 90.2 відсот-1 що тисячі учнів та студентів 
му Домі. ПодібнГ церемоніальні ќа всіх вбіп.ств вдалося поліції j - вівтьея 
ключі Дістав був президент Віл-! """`"" ( " f t f c ; ' l M л`"" -"``"-1"1 

виденко. мґр. Іван Вазарко, 
д-р Петро Мірчук, д-р Богдан 
Романенчук. д-р Володимир 

ладні звіти із свосї діяльно- j Несторчук, мґр. Михайло Ку-
сти. Після звітів відбулася шнір, проф. Микола Чировсь-
шнрока дискусія. Увечері по кий, мґр. Константан Сав-
закінченні ділової частини ; чук. Контр. Комісія: Богдан 
програми відбулася товарнсь- j Казанівський. д-р Іван Под-
ка Вечірка - Зустріч делеґа- і риґуля, Микола Зацухний. 
тів і громадянства. В програ-, Богдан Мороз, Микола Гану-
мі вечірки були: слово голо-(щак. Товариський Суд: мґр. 
ви Президії З'їзду, спільна Михайло Дужий. Михайло 
вечеря, виголошення усних і Черешньовський, проф. Пав-
пнсьмових привітів та вис- ` ло Савчук. д-р Олександер 
туп Ансамблю пісні і слова Соколишин. інж. Анатоль 
при співучасті: Іванни Коно- Гончаріи. Учасники З'їзду од-
нів, Валі Калин, Івана Кср- цоголосно ухвалили резолю-
ннцького, Миколи Понеділка ції і обговорили внески п̀і 
і проф. Бориса Базалі. Під побажання, висловлені окро-
час вечірки б. прем'ср Ярос- мини делеґатами. По закін-
лав Стецько, що перебуває те- ченні ділових нарад З'ЇЗДІ' У 
пер у ЗДА, виголосив допо- j переповненій численною пуб-

Гапана. В суботу 2-го 
'ч резнл коло 2.000 сопстсь-
чнх громадян ВІДПЛВЛЯ з Ку-
Уц на совстському кораблі. 
Че знати, скільки між ними 
Іудо військовнкіп й скільки 
цивільних техніків. Раніше 
підплнли з Куби інші кораблі. 
ajd забрали з острова совстсь-
ких громадян. І так 21-го лю-
того корабель ‚.Балтіка'ї' вн-
піз неозначене число COBCT. 
`!йськопиків. 20-го лютого Бі-
інй Дім повідомив, що Кремль 

обіцяв взяти з Куби ..кілька 
тисяч військовиків". Секретар 
оборони Роберт МекНамара 

30-го січня оцінював, що на 
Кубі с коло 17,000 СОВЄТСЬКИХ 
вояків. Білий Дім не зяймас 
покищо голосу в цій справі 
бо тепер „в завчасно" гово-
рнти про виїзд совстськнх 
пійсьќ із Куби. Сподіпають-
СЯ. що СССР забере з Куби 
чотири військові з'єднання по 
2 000 воякіп. Після того ма-
ли б на Кубі залишитися 9.000 
соьстських вояків для ВИШ-
колу кубинських вояків. ІІО-
КЯЩ0 ще не с закінчена ре-
пуКЦІЯ совстського війська ча 
Кубі, заявляють в урядових 
кс лах. 

кий орган закидас совстським 
лідерам, що вони ,,тру сливі, 
як миші", коли вони не хо-
чуть друкувати в совстськіЙ 
пресі комуно - китайських ос-
каржень та приглушують ки-
таЙські радіопередачі. Ця ко-
муно - китайська стаття твер-
дить, що „опортуністи і реві-
зіоністн" відмовились від 
принципів комунізму. Совст-
сьќому Союзові закидається 
порвання численних економі-
чннх і технічних умов „між 
братніми країнами" ба навіть 
‚‚зірвання дипломатичних вза-
смин з одною братньою краї-
ною" (Альбанісю). Західні 
країни, що їх китайські кому-
ні ста називають тільки „ім-
перія лісѓами Й реакціоиера-
ми" с — в очах Пейпін.у" — 
„паперовими тиграми", яких 
нічого боятися. Пейпінґ від-
грожусться. що „історично, НІ-
хто з кнрннннків, що зрадили 
марксизм - ленінізм, не дій-
шов до приємного кінця". 
Найгірше у цій статті лається 
поіменно голову італійської 
комуністичної партії Пальмі-
ро Толіятті, якого називасть-
ся „ревізіоністом, реформіс-
том і парламентарним кру-
тієм". Китайський „Червоний 
Прапор" приписўе 'Толіятті 
визнавання Тіта. Критського і 
Бсрнштайна — всіх тих, які 
в очах „правовірних" комуні-
стів с зрадниками і ворогами 
навчань Маркса - Енгельса-
„Червоний Прапор" закидає 
большевикам „сіяння незго-
ди" в комувістнчному таборі 
та орудування плітками і на-
кленами проти „братніх кра-
їн". 

Пакїстан`'і комуністичний Китай підписали 
договір про кордон 

Карачі. У Пейпінґў під-
пнсано в минулу суботу 2-го 
березня Ц. р. договір між ко-
муністичним Китасм та Пакіс-
таном. який устійнюс між ни-
ЗЯ довгіѓй на 300 миль дер-
жкБннй кордон. Пакістансь-
КИЙ м і н і с т є р закордонних 
'`прав Зульфікар Алі Бг}тто 
підписав договір від Пакіста-
ну. Речник пакістанського у-
пяду висловив в д б в о лення 
осягненими п о р озуміввямн, 
при чому виявив, що коиуніс-
тпчний Китай, який зголошу-
г.ал прстенсії до 3.100 ќв. миль 
пнкістанської території, збере. 
же зверхність на 2.050 ќв. ми-

лями, здебільша в неприступ-
ннх гімаляйсньких горах, ко-
ntl.350 ќв. миль, що їх дістав 

Пакістан, це урожайна земля. 
Папістам дістав також конт-
ролю над шоста гірськими 
просмиками із сьоми, що зна-
ходяться на гімаляйському 
пакістансько . китайському 
кордоні. Осягнення порозумін-
ня стосусться також частини 
Кашміру. Тому, що Індія має 
прєтенсію до цілого Кашміру, 
тзікож тісї меншої його части-
ни. яку мас Пакістан, то нона 
негайно зголоснла офіційний 
протест у Пейпінгу проти то-
m договору. 

Вища палата німецького парляменту 
ратифікувала договір з Францією 

Більшість держав НАТО погоджуються 
на атомовий плян ЗДА 

Париж. На конференції 
Рьдн членських країн Північ-
но - атлянтіяськоѓо п а к т у 
(ІЇАТО). яка відбулась в ми-
нулому тижні п Парижі, біль, 
иість з-посеред 1')-Х членсь-
ніл держав виявялн активиѓ 
цііцікавлення американський 
г:.аяном творити колективну 
ітомопу потугу п системі НА-
ТО Цей плян з'ясовували 
пнернканськнй амбасадор при 
НА.ТО Томас Фінлстер і спеці 

200 таких ракет, що становить 
велетенську вогнсво-нищиль. 
ну силу. Британія. Італія, За-
хідня Німеччина і Бельгія від-
разу погодились на тон плян 
і заявили готовість до фор-
мальних пс{)еговорів з а д л я 
його зреалізування. Крім них 

Голлянділ. Греція і Туі)ем-
ЧИНа висловились прихильно 
т.і просили дати їм ближчі 
інформації, потрібні їм для 
прийняття рішення. ЗДА рі-
шені створити міжнародну 

Бонн. — В п'ятницю мий. 
тижня. 1 березня ц. p., вища 
палата західньо - німецького 
парляменту. т. зв. Бундесрат, 
яка складається з прем'єрів 
десятьох німецьких країв, що 
становлять Німецьку Федера-
тнвну Республіку (Західню 
Німеччину) після довгих на-
рад ратифікувала підписаннЃі 
22 січня ц. р. у Парижі дого-
вір прнязни між Західньою 
Німеччиною і Францією. З 
уваги на те. ЩО майже безпо-
серсдньо після підписання то-
го договору французький пре-
зндеят де Голь зірвав своїм 
.‚вето" переговори з Брнтані-
і:ю про Сі приступлеИНЯ ДО 
Спільного Господарського 
Ринку (Vox континентальних 
держав Західньої ЇЗвропи та 
шќ тупни проти Америки н 

справах атомового узбрін;ння 
і американських капітало-
вкладів. в Німеччині вирину-
ли поважні сумніви, чи той 
пакт з Францією не зіпсує від-
носин Західньої Німеччини з 
Америкою і Британією. 87-літ-
нін канцлер Конрад Аденауср 
вперше за останніх 8 років 
з'явився перед Бундесратом і 
в одногодннній промові запев-
няв. що той пакт приязни з 
Францією не матиме наймен-
ших негативних впливів на 
західньо - німецьку закордон-
ну політику, яка йтиме дав-
нім шляхом. В голосуванні 7 
було ..за" і 3 стримались. 
Стрималися Гамбург. Гесія і 
Долішня Саксонія, де прем'с-
рами с соціял - демократи. 
Тепер ратифікацію мас пс(К -̀
ВЄСТИ ще нижча палата парля-
ИЄНТУ. 

відь на тему моральних еле- л і к о ю в е л и к і й j у н Д о м у 
менлв у політиці. В неділю . 
3-го березня зранчу віднови- одбувся відчнт д-ра Дмитра атомов, підводи, човни, але к 
лись наради З'їзду. Після у- Донцова на тему: ..Перед но- н а д ^ д н ^ ВООННІ 

ділення абсолюторії уступаю- вим 1917-им роком" 

пльннн висланийќ Ирезиден- могутню поснну фльоту а вто-
тл для цієї справи, дипломат мовим узброснням. Ліпінг-
Лівінґстон Мерчант За амери- стон Мерчант виїхав в минулу 
кииським пляном. не тільки і неділю з Парижу до Риму в 

цій справі, після чого пін і 
кораблі ма-1 Фінлстер відвідають БрЮС 

чя б бути вявіновані п атомові! сель. Бонн. Лондон. 
ракети „Поляріс". разом на І Анкару і Атеви. 

У С В І Т І 

Гаагу. 

Вибух інфлюени,и занотовано вже 
в 29-ох стейтах 

Атоловим переговорам у Женеві 

Ню Иорк. — Уряд Публіч-
ного Здоров'я повідомляє, що 
пошесть іифлюенци заното-

лЬМ Гоіарі ЩМ. 
викрита і ьбиьннки були пока-

жих зростає, але Уряд Здоро-
в'я передбачає, що в березні 
інфлюенца почне вигасати, 
бо тоді потепліє і не буде різ-
ких змін в погоді. Азійська 
інфлюенца з а н о т о вана в 
17-ох стейтах. Холод сприяє 

грозить повна невдача 
віл СССР і Вільям Фостср від 
ЗЛА від'їхали до столиць сво-
їх країн. Обидві сторони закн-
дрють одна одній влу волю та 
небажання підписати такий 
договір і придумування щораз 
нових причин для тормозення 

Женепа. Чотири і пів-річ-
ннм нереговорам про прнпи-
нсння всяких ядрових детона-
цій грозить повне розбиття 
стверджують західні обсерва-
горн п Женепі Обнлха голосні 

і і робітдуЩЯ Чясло иеду- поширендю аощести. делегата -t- Васд.тів Ќўямі$џ, сііріии 

џ Західньо - європейська, го-
лопно німецька і ф{мінц%'лька 
прк н попна сенсаційних ПЛІТОК 

' на тему 'насильного схвалення 
колишнього шефе французько-1 
го революційного ПІДПІЛЛЯ. ПОЛ. 
Антуана Арѓу, в голі одного ве-
ЛИК0Г0 ГОТЄЛЮ Н ИіОНХЄНІ Його 
власннмя однодумцями ти пере-
везення через кордон ДО Фрнн-
ції і тим видачі французькій по-
лщіі Востаннє пояпилао піст-

! ќа, Що схопили його агенти тай-
! цоі французької поліції 

џ до Західиього Верлшу втік 
В минулому тижні східньо-бер-
ЛІНСЬКЯЙ поліцнст під час того. 

; як пін. рп:`ом З ІНШИМИ гюліцн-
стамн, робили Інспекцію внутрі" 
шньо-оерлінбького муру ганьби, 
Шн гро: н відстав `із своїх кум-
пан:ь і потім ь корисному мо-

менті нідісннуи ќріс та ПврЄСКО-
чин через мур. поки його коле-
гн ВСЃВІ'ЛЛ підќрити ПО ньому 
погонь. 

9 У Шнгціі робггиики п та-
иошпіх державцях винокурнях 
і фабриках горілок загрояплн 
страйк'ом Уряд иідцоііт розпо-
рядком про раціоналізацію аль-
КОГОЛЮ, себто ніхто не може ку-
пнтн бІЛЬШЄ, ЯК ОДИў пляшку 
ГОрІЛКЯ і одну пляшку вина. У 
Швеції G багато покутних ..фао-
рнкантів" горілкя-самогоиу. Гн-
ЗЄТИ пишуть, що ціни на само-
гон значно зросли. 

џ Недалеко Ф р н нцузького 
порту Брест наїхав на підводну 
скелю і затонув грецький ваи-
тажиий корабель Ќяектра", при 
чому лѓинуло 19 членів залоги. 



СВОБОДА', ВфТОРОК. 5-го БЕРЕЗНЯ 1963 Ч. 41. 

СВОБОДДЉ$УОВОВА 
щмІисииА шлімнню 

- - POUNDED 1888 і 
Ukrainian Newspaper published daily except Sundays, Mondays ft holidays (Saturday h Monday U-
(uei combined) by UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, Inc. 81-W Osand 8t.. JsrseyClty^NJ. 

Second Class Portage paid at the Post Office of Jersey City. NJ. Accepted for mailing at special rate 
of portage provided for by Section Ш 0 of Act of October 3, 1917 — authorised July 31, 1918. 

Адреса: "8VOBODA," P. O. Box 346, JERSEY CITY 3, NJ. 

За рівність громадянських прав Сто років братолюбія 
У четвер, 28-го лютого цього року, пре-

зидеат Кениеді зголоснв до Конгресу звер-
нсяня, яке є іце едннм кроком вперед на 
шляху до практичного здійснення всіх тнх 
принципів громадянської рівності. В GoQpO-
ні .̀ ікнх Абрагам Лінкольн не вагався сто 
років тому вести віяну. Але ви гра у тій віяні, 
і включення цих принципів в американську 
Конституцію далеко що не вирішили проб-
леми. Як стверджує Дж. ф, Кениеді у цьому 
своєму зверненні, ‚.рівність перед законом 
яе означає ще рівности у поведінці і в наго-
дах. І шкідливі, розтратні й погані наслідки 
расової дискримінації та сегрегації все ще 
виявляються у насправді всіх ділянках кра-
йсвого життя, у насправді ножній частині 
країни". Одвертість, з якою.Президент тав-
рус „жорстоку недугу дискримінації" і 
стверджує існування „прірви між нашими 
правилами і нашою практикою" — це най-
познтивніша характеристична риса цього 
політичного акту. 

Президент вказує на шкідливі наслідки 
расової дискримінації в різких ділянках 
державного життя: для крайової економіки, 
для належного використання потснціяльпої 
енергії нації, для престижу Америки, як лі-
дера вільного світу, коли „вдома заперочу-
сться гасла, що їх ми проповідуємо зо, кор-
доном'`. Президент ще раз затаврував ..га-
небні акти насильства", що їх доковували 
прихильники сегрегації в університеті Міс-
сіссіпі, але рівночасно ствердив великий по-
ступ у процесі десегрегації в шкільництрі у-
с(х ступнів на Півдні Америки. Проте, зал-
вив вія. „новонароджена мурннська дитина 
все ще мас в Америці, без уваги на'місце 
або стейт, де вона народилась, лише коло 
половини тих шансів скінчити середню 
школу, що їх мас біла дитина, народжена 
одночасно в тому самому місці, `— одну тре-
ткну шансів скіи`іити коледж. — одну тре-
твну шансів стати професіоналістом, — дві-
чі скільки шансів ґути безробітним, — одну 
сьому шансу зарі Зляти річно $10 000. -
шанс жити на сім років менше й вигляди 
заробляти тільки половину того, що зароб-
ляс біла людина . 

Давши таку гостру й реалістичну харак-
теристику все ще невтішних расових відяо-
снн яа Півдні Америки, Президент кладе 
особливу вагу на справу рівности грома-
дянськнх прав у практичному користу'ванні 
основним громадянським правом — голо-
сування. Конкретно. — Президент пропонує 
продовжити на чотири роки існування по-
клякано! в 1957-му р'оці державної Комісії 
для громадянських пѓав, тер'мін якг.ї вже 
двічі продовжувано. Тому. їло ваЙЗІЛі ш 
практикованим на Півдні зловживанням о 
стосування до мурйнів тенденційних ..іс-
пнтів грамотности". Президент пропонує. 
ЩрЬ скінчених в кляс народної школи ап-
трмотпчно визнавалось за дока?. ..грамот-
костіі4.1 щоб" суди 'не перетягали Ўлаѓт иу-
рннів - виборців поза реченець нових вибо-
рія:; 

Очевидно., що виступ Проппісптя п TЃJ-Г'Л 
гострій контроверсійніГі спрага Я'̀  м"г ``іпі-
ти одностайної реакції і всіх за".ополмп ті'. 
Південним сенатор Р, Б. Расссл к^"вт це 
звернення ..ппопаґандивною птюгюгою" а 
сенатор Дж. Стсвніс — ..обупливгмп п"'З'`-
зпціями". Але республікансьгий сенатоуі 
К. В. Кітінґ. який не раз критикував Ур'н 
за занедбування справи п`ома-."нських 
прдв. ствердив, що це — . наЙсяльвішс згео-
нення Президента про громадянські прятзп 
за всі часи". Знповілжеігі г т^м`" "пе'`нѓќні 
законопроекти напевно зустрінуть сттгттга 
у Конгресі. Расова рівність ледве чи б у с 
Ідеально встановлена в ділянках цілого 
шкільництв, праці, помешкання в рссто'`і-
нях готелях, парках 'залізницях - в у 'х 
стсйтах ЗДА протягом найближчих тижніп-
міслців. Все ж. цей процес набирає щот`аз 
швптшого темпу. І. мабуть, не ̀ 'алеќќй уже 
тон час. коли зникнуть в Америці ослині 
слі"п непівиостн громадянських прав із ро-
соадх цричдтН; ` шл 

Навряд чи с на світі людина, яка в своєму 
житті не потребувала б якоїсь допомоги, мо-
радьної чи матеріяльиої. І ніхто ніколи не 
знає, чи такої допомоги не потребуватиме 
в майбутньому. Історія повна прикладів, як 
багачі ставали жебраками, силачі немічни-
ми, володарі безпритульними. Це відноснть-
ся не тільки до одиниць, але й до цілих 
більших і менших суспільних груп. ВКЛЮЧ-
но з народами. А вже найбільше такої допо-
моги потрібно під час всіляких стихійних 
чи припадкових катаклізмів: великих по-
жеж, повенів чи воєн і революцій. В таких 
грізних часах справжнім променем надії с 
Червоний Хрест, що став поняттям найкра-
щої і наншляхетнішої прикмети людини: 
братолюбія. 

Червоний Хрест — це міжнародна устано-
ва із своїми крайовими організаціями, між 
якими одне з перших, якщо не найперше 
місце займає Американський Червоний 
Хрест, що саме тепер, у березні, веде кампа-
нію збірки фондів на свої гуманітарні цілі. 
Така збірка відбувається кожного року, але 
в цьому році вона мас окреме значення, бо 
проходить під знаком сторіччя існування 
цього „найближчого сусіда кожного", як це 
часто Червоний Хрест характеризують. 

Цікаво, що Червоний Хрест, як і біль-
шість усього, що діється на землі, мали 
„слово в началі". Спонуку до створення та-
кої харнтативної організації дала 100 років 
тому брошурка .Пам'ятка Сольферіно". П 
автор. Генрі Дунант, був свідком жахливих 
сцен кровопролиття під час війни в Італії 
і він описав жахливі терпіння ранених, за-
лншеннх на загибіль з браку медичної та 
іншої опіки. У висновку він закликав до 
створення товариства, яке організувало б 
добровольців для допомоги і опіки ране-
ннм на побосвищах. Це й дало спонуку до 
створення Міжнародного Комітету Червоно-
го Хреста з осідком в Женеві. 

Гуманітарні діла і досягнення Червоного 
Хреста впродовж одного сторіччя його існу-
вання не мають собі рівних. Всюди в хвилн-
нах найбільшої розпачі і безнадійности з'яв-
лясться цей Червоний Хрест з допоміжною 
рукою для тих, що в недолі. Між нами ще 
живуть свідки, як Червоний Хрест в 1918-му 
році в межах ще своїх скромних можливос-
тей намагався допомогти в поборюванні по-
шесті тифу та інших недуг в Україні. Він 
знову був там в 1921 і 1923 роках під час 
страшного голоду. Окупанти України обме-
жували й не допускали Червоного Хреста 
на плюндровані ними землі України ї злік-
відували Український Червоний Хрест. 

Для характеристики діяльносте Амерн-
канського Червоного Хреста вистачить на-
вестм тільки деякі факти з його ДІЯЛЬНОСТІ! 
в минулому. 1962-му році. Головні його зў -
силля були скеровані на опіку вояками та 
їх' родинами і на ту ціль видано 36 мільйо-
нів доларів; 12 мільйонів долярів видано на 
допомоги людям в т. зв. нещасливих ройо-
нах, що їх навістили повені, ѓурагани чи ін-
ші. стихійні нещастя: 8 мільйонів долярів 
видано на санітарну службу. В це не вра-
хована безплатна і безкоштовна служба ти-
сячів працівників, дуже часто високо квалі-
фіковлнкх спеціялістів. що працюють добро-
вольцями для Чеовоного Хреста, допома-
гаючи в його імені та під його знаком тим. 
що допомоги потребують. Неоцінені прислу-
гн віддає Червоний Хрест зокрема збіркою 
та магазинуванням кровн. Скільки є і між 
нами наших людей, які бачили, як з пля-
шинки із знаком Червоного Хреста влпва-
сться в їхні жили життя після операції в 
шпиталі! 

Це правда, шо ми, українці в Америці, 
магмо .багато всіляких потоеб і цілей, на які 
ми повинні жертвувати відповідні фонди. В 
цьому місяці, бегезні. посилиться зокрема 
акція збірки фондів на пам'ятник Тарасові 
Шевченкові у Вашингтоні. Але при цьому 
ми не повинні забувати й пѓо Червоний 
Хгх"`т. про цього справді ‚.найближчого су-
сіда" для кожного, що опинився в пещас-
тю чи потребі. 

ЛИНДОН БЕЙНС ДЖАНСОН 
Третій з черги амернкансь- 6) Вів працює також і для 

кнй президент Томас Джеф- партії та веде виборчу кампа-
ферсон (1800 - 1808) писав ; нію в різних частинах, країни, 
про ролю віце - президента 3 цього виходить, що Пре-
ЗДА таке: „Це становище зидент „витягав" із свого ві-
дає людині вільні вечора взя-. це - президенте все, що мо-
мі для філософування, а вліт- же. Жадний віце - президент 
ќу — відпочинок на селі, перед Джамеоном не працю-
Другий найважливіший пост вав у таких численних ділян-
в цій 'країні почесний і необ-1 ках і так багато, як це робить 
тяжений"! заступник Кеняеді. Навіть 

126 років американські ві- Ніксоя на дорівнює йому під 
це - президенти ' виконували і цим оглядом. 
функції „найменше важливі j Найбільше праці мас Джа-
які будь-коли видумала лю- гоя у Раді в справах аеронав-
днна". — сказав другий.аме тики і космічних просторів, 
рнканський президент Джип На його столі чекає на ВИ'-
Адамс (1796 - 1800). ! рішення' проблема, -чи ЗДА 

Однак, про теперішйьот. мають розбудовувати авіяцій-
демократичного віце - презн ний транспорт із суперсоніч-
дента. 54-річного Лнндоня І нимЌ літаками. Цю справу 
Бейнса Джансона журналіст j мас вирішимѓ' президент Кея-
Д же йме В. Метіс пяше, ще іноді, але він'чекає на реко-
він не мас всього того, чиќ j меядації Ради, Що її ОЧОЛЮЃ. 
втішався 160 років тому за-іДжансон. 
ступниќ Джефферсона. Від часу, коли а СССР ви 

„ЄНКІС, ГОВ ГОВМІ" 

Перший вилім у такому 
становищі віце - президентів 
зробив Ф. Д. Рузвелт, який у 

пущено сателії — „Спутнік 
І", — Джансон цікавиться 
справою дослідження косміч-

1930-их роках вислав був сво- них пѓросторів. Тоді він буг 
го засту'пника, Джана Н. Ґар-
нера до Японії і Філіппін, щоб 
там його репрезентував. Ф 
Д. Рузвелт вислав такол 
свого другого віце - презн 

ще провідником демократпч-
ної сенатської більшоств, і 
Кеннеді обіцяв Джансонов1 

під час виборчої кампанії, що 
він, як віце -.президент, коор-

лента Генрі Воллеса в місії дивуватиме всі справи, зв'я 
доброї волі до країн Латин-, заві ,з дослідженням косміч-
ської Америки, а пізніше нл- j них просторів; Тепер уряд ви-
йменував його на голову Ра-ідас на цю справу $7 більйо-
чи економічного добробуту. нів річно. В стейті Джансона 

Третій віце - президент Ф. Тексасі, збудовано першу ко-
Д. Рузвелта — Генрі С. Tpj'_- j смічну лябораторію, що мас 
май показав майбутнім пре-' велике значення для економі-
зидентам. що їх застітівявн І ки того району, 
повинні брати участь, гцвц- Друга проблема, якою ці 
наймні пасивну, в керуванні 
чраїною. Сам Труман пн.сад 
пізніше, що повідомлення `про 
смерть Ф. Д. Рузвелта і цро 
те. що він стас президентом 
ЗДА, впало на нього, мов"кя-
мінь на голову, бо вій 'не 
інав, що діяти. ' ' 

Труман найменував сво)`о 
гаступника, віце - президента 
Албена Барклі. на члена 
створеної ним Крайової Ради 
Безпеки. Труман вважав, що 
ЗДА не можуть дозволити со-
5̀і мати віце - президента, я-
сий нічого не робить і не знас 
іічого, що діється навколо 
нього. Але Барклі волів прн-
свячуватн більше часу цере-
моніяльним функціям. 

Аж заступник Д. Д. Айзен-
гавера, Ричард М. Ніксон, 
`тав першим віце - президен-
гом. що в своїй діяльності вн-
івнв кипучу енергію, амбіцЬо 

не абиякі здібності. Ніксон 
іідбував подорожі доброї во-
іі за кордон, брав близьку 
участь в праці уряду та само-
`о Президента і живо ціка-
ипся життям Республіканоь-
ô̂  партії. 
Проте, треба признати, що 

тише президент Кеннеді доз-
толив своому заступникові 
Лнндояові Б. Джансонові ви-
івити широку активність тп 
тіобути ВНСОКНІІ ппторнтст. 
Джансон виконує функції: 

1) Згідно з Конституцією 
він є провідником Сенату: 

2) Згідно із статутом Кпа-
Йової Ради Безпеки і Крано-
вої Аеронавтнчної та Косміч-
ної Адміністрації, він с чле-
ном цих двох агенцій; 

3) Згідно із зарядженням 
Президента, Джансон с голо-
чою Дорадчої Ради Корпусу 
Миру та Ќемісії в справах 
оівнссти прав при затрудиќЎ; 
чанні робітників: 

4) Джансон виконує різні 
закордонні місії, ведучи при 
тому деколи й переговори; 

5) На Запрошення Пію.ш-
чента він бепе участь п за-
сіданнях Кабінету і в ллконо-
д атних ди скус і я х; 

навиться віце - президент, цг 
—- право всіх громадян маті 
однакову працю при одвако-
внх здібностях. В 1957-му по 
ці це Джансон допоміг Ай-
зенгаверові ухвалити в` Сена-
ті законопроект, який забез-
печус всім громадянам мож-
ливість користати з виборчих 
прав і гарантує їм рівні мож-
ливості економічного розвнт-
ку. Це був пеоший такого ро 
ду закон в цій ділянці впро-
довж 80-ох років. 

Протягом двох років Дя:ан-
сон відвідав 20 держав, де 
крім урядових зустрічей, на-
в'язував контакт з народом 
на вулицях міст, що не було 
передбачене в дипломатично-
му протоколі, але що з'сдна-
ло ЗДА глибокі симпатії на-
?еленяя тих країн. У Пакіста-
ні ‚віце - король" Джансон 
запросив на відвідини до ЗДА 

сіру людину", погонича вер-
блюдів Башір Агмеда, який 
тепер ширить добру славу 
про країну Вашингтона. В 
цьому році віце - президент 
мас їхати до Африки, де від-
чідас деякі новостворені дер-
жави. 

Можна сподіватися, що в 
1964-му році Джансон разом 
із президентом Кеннеді підго-
товлятиме грунт для свого 
повторного вибору. В 1968-му 
ооці. коли Джансон матиме 
60 років, він зможе канднду-
вати на пост президента, як-
Що стан здоров'я йому доз-
волпть, бо ж він уже маі 
серцеву атаку. Та 1968-нй рік 
так далеко від нас, що ѓод: 
укладати гороскопи, що він 
з собою принесе. 

БАТЬКИ; Зв'яжіть замолоду 
Ваших дітей з найстаршою, 
найбільшою й найбагатшою 
українською наці о пальною 
установою поза межами Бать-
ківщини, якою є Український 
Народний Союз, щоб забезпе-
нашій громаді у вільному сві-
`піти їй кращу будучність, в 
і4 %Шиѓ%ѓп гвіцпмп?п ЧЯРНП' 

Париж, т - Клич цей бринів 
від початку реалізації пляну 
Маршалла. Розуміється — на 
наказ Сталіна. Бо і`як могло 
бути інакше? Адже плян 
Маршалла рятував повоєнну 
Бвропу від злиднів, а з тим і 
від комунізму. Та коли потім 
прийшла організація Атлан-
тійського Союзу гасл'о „свкіс. 
гоя говм!" набрало іншого 
звучання. На мурах Парижу, 
зокрема робітничих перед-
мість, воно оберталося часом 
у „Ріджвей —- вбвввик!", ча-
сом приводило до кривавих 
виступів комуністичних бої-
яок. Пригадуємо собі розбиті 
голови студентів у Латинсь-
кому кварталі, яквх компар-
тія виганяла на демонстрації 
проти приїзду ген. Ріджвея. 

Але- від того часу багато 
змінилося. Зокрема багато 
змінялося від часу Кубивсь-
коі кризи, колн вперше мос-
калі зустрілися віч-на-віч з 
американцями в Карібському 
морі. Тоді Кремль побачив, 
що непереливки, що амери-
кавці, коли вони безлосеред-
ньо загрожені, вміють стати в 
своїй обороні. Але ніде прав-
дн діти, що тоді американці, а 
з вимн й увесь вільний світ 
побачили раптом без прикрас 
і без заслон загрозу атомової 
війни. І всім стало ясно, що 
прн зударі може дійти до 
ґльобальної катастрофи. 

З цієї зустрічі віч-на-віч 
двох ворожих потуг витяга-
ють різні висновки, але ос-
новний по суті один: атомо-
ва війна це не жарт. І хоч ні-
яка війна не с жартом, атомо-
ва лякає і найвідважнішого: 
Тому між президентом Кенне-
іі та Хрущовим зав'язалася 
виміна листами, яка нічого 
чонкретного не принесла, але 
яка ввесь світ поставила в об-
личчі смертельного питання 
ітомової пожежі. 

З цього питання французь-
ка лівиця робить дуже цікаві 
чисновки. Компартія мовчить, 
5о не мас ще наказів з Крем-
лю, доки не вияснилась ос-
таточно нова тактика Москви. 
Доки не відомо, чи листуван-
чя між Кеннеді й Хрущовим 
іасть щось позитивне? Але 
:снус й вільна лівиця, яка не 
ходить на безпосередньому 
човоді Москви. І та лівиця 
зиразно проголошує гасло, 
що виписане як заголовок 
цього допису. 

Яке їхнє розумування? 
Ліві, які не залежать від 

Москви так. як залежить ком-
партія, вважають, що питан-
чя замирення між Вашннгто-
яом і Москвою с питанням 
5утн чн не бути атомовій вій-
аі. Це вони вважають пробле-
иою, що стоїть перед усякими 
ідеологічними справами. І 
згідно з французьким спосо-
5ом логічного думання вони 
приходять до висновку: Ва-
шннґтон зможе договоритися 
з Москвою тільки тоді, коли 
виступатиме з позиції сили. А 
з позиції сили Вашингтон мо-
же виступати лише тоді, коли 
за ним стоятиме твердо увесь 
західній бльок. 

Тому логічно випливає вн-
сновок: Захід мусить бути 
об'єднаний, тобто Европа му-
сить бути тісно пов'язана з А-
мерикою. Ясно, що тут пос-
тас питання постави де Го-
ля, і лівиця є проти його за-
диркуватости. Наскільки тут 
у лівиці грає ролю справді 
логіка й інтерес вільної Ев-
ропи, а наскільки опозиція 

не на початку цісі статті, взя-
те з лівого журналу. 

І це доказ великого пере-
вороту в способі думання лі-
—виці. Вона вважає, що існує 
небезпека .'‚американської до-
мінації", але ця небезпека да-
леко менша від небезпеки а-
томовоі війни. А війни можна 
уяиквути тоді, коли дійде до 
„модус вівенді" між Вашннґ-
тоном і Москвою. Згідні MB з 
цим чн яе згідні, це окрема 
справа. Стверджуємо тут ли-
ше, що лівиця у Франції сто-
їть за те, щоб Франція була 
тісно пов'язана з Вашингто-
Ном. 

Ціка'во, що комуністи вза-
галі питання американської 
при'сутности в Европі не по-
рушують. Якщо хтось голос-
но проти цієї присутности 
кричить, то це прихильники 
де Голя, які вважають потріб-
ним підтримаѓй де Голя в йо-
го боротьбі за французьку а-
томову зброю, а б о . . . пред-
ставнвкн великого капіталу, 
які побоюються наслідків а-
мериканських інвестицій. 

І знов же ліва преса висту-
пас на захист американських 
інвестицій, що с просто кур-
ііозом. Добрий і відомий еко-
номіст. Мішель Босќе, на сто-
рінках „Експресеў" доводить, 
що — покищо бодай — нема 
ніякої небезпеки від амери-
канських інвестицій в Европі 
взагалі, а у Фр'анції зокрема. 
В першу чергу нема тому, Що 
у Франції вони зовсім не такі 
великі, як в інших країнах 
Еврспи. Він подас точні циф-
ри, у вірогідності яких нема 
підстав сумніватися. 

Коли у Франції ЗДА інве-
стували протягом 1961-го ро-
ку $840 000 000, то в Німеч-
чині протягом того самого ча-
су — $1170 000 000, а у Ве-
ликій Британії — $З 523 000-
000! У Швейцарії навіть 408, 
що в порівнянні з швайцар-
ською промисловістю дає в 
чотири рази більший відсо-
ток, як у Франції. І тут Босќе 
доводить, що коли ці інвести-
ції мають свої невигоди (аме-
рнканські інвеститори не ра-
хуються із- французьким го-
слодарським пляном, не бе-
руть до уваги французьких 
потреб будувати нові промнс-
лові підприємства у бідніших 
околицях і т. п.), то все ж 
таки вигодіт їх перевищують. 
Для прикладу він подас: аме-
рнканський капітал інвесту-
ється в модерні підприємства, 
що з них деякі відкривають 
зовсім нові ділянки промне-
ловости. Франція дістає коло-
сальний приплив девіз, а мо-
іерні засоби продукції збіль-
ш '̂ють можливості її конку-
ренції. 

Це останнє зокрема важли-
ве, бож згодом приплив капі-
талів на інвестиції прнпиннть-
ся, і американські банки схо-
чуть витягати зиски. Але про-
дукція, яка йтиме на експорт, 
дасть змогу покривати від-
сілив девіз. Наприклад, зав-
дяки американським інвестн-
ціям у Франції відкрилася 
нова ділянка продукції — 
синтетичної гуми , яку неза-
баром будуть навіть експор-
тувати, що принесе додаткові 
девізи й у тому випадку, ко-
ли ЗДА схочуть репатріювати 
капітали. Але репатрійована 
все ж буде лише частина ка-
піталів. 

Живемо, справді, в часи не-
сподіваяок. До не малих не-

Олег Лвеяк. ' 

Фольксваґен 
і Ќока-Кола 

Народи ісяіту втрачають 
свої зовнішні індивідуальні 
прикмети, свою культурну о-
кремішність. свої звичаї — 
все прямўе.до того, щоб ста-
тн однаковим, що на ділі оз-
начас — одноманѓгннм. 

Виглядаа,. то вже незаба-
ром усі ми, - себто населення 
земної кулі,: одягатимемось 
однаково. їстимемо ті самі 
харчі, житимемо в однаково-
го типу стандартних домах 
модерної конструкції, дяввтв-
мемось на ті самі міжнародні 
телевізійні - програми вія — 
„Телстар". слухатимемо ті са-
мі телевізійні реклямп „екст-
ра марджін" цигар'ок і незви-
чайно м'якого туалетного па-
перу фірми такої-то, повто-
рюватимемо" ті самі дотепи 
самих відомих телекоміків, 
співатимемо` ті самі пісеньки, 
щораз то ІлеНше читатимемо 
книжок і матимемо ті самі 
смаки — кьли йтиме про ра-
віолі, спагетѓі чи „піцца пай", 
про „гефілте фиш" або коли 
Йтиме про Одяг, марки авт і 
ще що там. 

Це може звучить фантас-
тично, але' розгляньмось дов-
круги. Ще пару років тому 
американці їздили лише аме-
рнканськими автамн, евро-
пегйці їздили в більшості ев-
ропейськими,' а сьогодні евро-
пейське авто наступає на а-
мериканські дороги — хто не 
вірить, хай подивиться скі-
льки „фольксвагенів" і „мер-
цедесів" шугає по амернкая-
ськнх автошляхах. Одночас-
но „бюікн" і „шеві" вганя-
іоп, по евройейськнх автоба-
нах і страдах аж гуде . . . ! 
Хто в Америці пив колине-
будь водќу або` більш рафіно-
вано водќа - мартіні ? Хто ди-
внвся на чужинецькі фільми, 
крім нечисленної публіки в 
артстудіях? Хто міг би по-
думатн. Що не-амернканська 
акторка здобуде фільмову на-
городу Оскара? 

Або — другий бік медалі. 
Щойно 15 років тому амеря-
канські війська робили інва-
зію на Европу і разом з ни-
ми здобула старий континент 
мала пляшка з червоно - бру-
натною рідиною — „Кока-
Кола". Власники броварень і 
вінииць сміялися, коли їм го-
ворили про можливість кон-
куренції малої американської 
пляшки Зіч.кркою" — а за 
пару рокі'в ці самі власники 
у Франції благали урядової 
охорони проти її інвазії . . . 
Недарма ж сказано в амери-
канській реклямі німецького 
авта „Фольксваґен": „Ці два 
знаки знайдете всюди по ці-
лому світі — „Фольксваґен" 
і „Кока - Кола!" До того тре-
ба ще взяти 'до уваги, що д-р 
Гайнц Нордгофф, президент 
фірми „Фольксваґен", працю-
вав до війни у фірмі „Джене-

(Закінчення на стор. 3-ій) 

ж де Голя є Тактичним кро-
ком, якого йому не можна 
брати за зле. Але ніяк він Не 
уявляє оборони Европн без 
тісного союзу із ЗДА. І коли 
він хоче сіфьної контннента-
льної Европн, то одночасно 
бачить, щ е дона буде настіль-
ки небезпечн'ою для^ Москви. 
Що ця остання, мусітиме раху-
ватнся а нею. Контииенталь-
на ж Европа може стати ли-
ше партнером ЗДА. але не 

бо з 
сподіванок належить факт, 
що сьогодні у Франції ліві І противником, бо з Москвою 

проти де Голя? Не беремося б'ються за союз з Америкою, вона не зговоряться. Зокрема 
цього дискутувати. Вистачить а тільки частина правих капі-1 проти Вашингтону, 
ствердити, що гасло, внпнса- талістів проти неї. Становище' О. Д-пич 
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Пригадуються дитячі роки, гімназія, пригадується ма-
тн. добра старенька мати. Стрий. Галичина, карпатські по-
лоннни. пригадується війна, італійський фронт, похід по 
Україні. Київ, відступ, товариші, сотня, Каратннцький, прн-
гадуються Жабокрнчі і Ніночка із Зіночкою - і раптом усе 
це переполохано тікає, біжить, ховається десь далеко-дале-
ко. в cn3ifx туманах, а натомість із темряви виринають і СВІ-
тяться іскрами, як вовчі очі. гострі, пронизливі вогники по-
ѓляду большевнцького начѓільника штабу . 

Сиротюк їжиться, втягає ще глибше голову в ЦЛЄЧІ, міц-
ніше притуляється плечима до муру і сидить тихо-тихо, бо-
ячнсь поворухнутися. 

Потім знову виринають із туманів донні спогади . . . По-
тім знову щезають, як дим. і з темряви визирає жах тепе-
рішнього . . . 

—- А де ж Паляниця? Де Вареник. Зубенко і псі інші'' . . 
Також, як і він. сидять десь у льоху чн може 

І страшні привиди сновигають перед очима і чорним сер-
панком заволікають його пам'ять, розум, ного стомлену, яму-
чену свідомість . . . 

Тнхо. Ні звука. 
В очах пише солодкі круги дрімота, і так хочеться за-

снутв. на вік-віки заснути . . . От так-тпкн пірнути в глибокі 
хвилі сну-небуття і більше ніколи не просќпатися . . 

Тонко, жалібяо-однотонно, як сумний похоронний звук 
^камертона, дзвонить у вухах журну пісню докука . . . 

Пише в очах широкі круги дрімота 
Тнхо. . . Т и х о . . . 
Заснути б . . . 

Сиротюк прокидається від стукоту в двері і перший мо-
мент. нічого не розуміючи, дивиться поперед себе н пітьму. 

— Ей. іѓде ти там, виходь! 
Темно. Хриплі голоси. Якась шамотня і тупотіння ніг ко-

ло дверей. 
— Слиш, как там тібя! . . Ей! 
Жах гостро втоплюс в Снротюкову душу спої колючі о`й, 
— Ага, прийшли вже . . . 
Він швидко схоплюється на ноги. Серце йому G'cTbCJt 

часто-часто. 
— Тікати! . . Що б не було, тікати ! . . 
— Ну, што ж тібя по-далікатному. чи як, просити тряС-

ця твоїй мамі' Виходь, када говорять, сволоч! . . 
— А може повссілся. а? — говорить другий, Дай 

ШПИЧКИ{ тавариш . . . 
Я тут, тут! — озивається Снроткж. Заснув тро-

хн . Куди тут? 
Він ступає в напрямі голосів і враз чує, як кілька рук 

цупко, мов кліщами, схоплюють його за лікті і тягнуть по 
дерев'яних сходах кудись нагору. 

Пропало! Тепер каюк . . . 
Пого вивели На подвір'я, і Сиротюк здивовано побачим 

шо надворі була темна ніч. Яскраво горіли вікна палацу 
П ГУСТІЙ ПІТЬМІ, і ЙОМУ СТаЛО МОТОРОШНО ВІД ЇХНЬОГО ;. .1чііііцо-
го світла. ' ` 

Похапливо, швидко його вивели по Мармурових сходвіі 
нагору, відчинили двері і вдаром коліна в спину пхнули в 
.чќиѓїсь великий покій. 

— Не біть! — раптом пронизливо-різко крикнув хтось 

над його вухом, і якась огрядна постать у цивільному убран-
ні розлютовано-швидко підійшла до дверей, відчинила їх і 
верескливо сакричала на коридор: Сколько раз вам ґа-
варіл — обращаться с арестованнмн по-человєческн! . . 

Постать з грюкотом зачинила двері, і Сиротюк почув, 
як проходячи повз нього, вона крізь зуби вилаялась: 

— С-сволоч! 
Потім, не оглядаючись, нервово-швидко перейшла по 

м'якому килиму до столу, підкрутила вище гніт у лямпі під 
великим зеленим абажуром і повернулась до Сиротюка. 

— Скажіть, — почала вона доброю українською мовою 
з лагідним тоном у голосі, — це ви начальник тої української 
частини, що попала сьогодні до нас у полон ? 

— Так, я! — відповів Сиротюк, не рухаючись. 
— Ви старшина ? 
— Старшина. 
Постать підійшла до Сиротюка, зупинилась і простягну-

ла руку. 
— Дозвольте представитись: політичний комісар дивізії 

Гордієнко. 
— „Он з якого боку заходить! — подумав Сиротюк, не 

рухаючись. — Даремні, голубе, твої заходи" . . . 
— Чому ж ви не хочете дати мені руќн ? Але . . . 
Комісар враз здивовано відступив і оглянув його пнль-

но з ніг до голови. 
— Що з вами? — спитав він. — Чому ви в такому вн-

гляді ? 
Сиротюк глянув йому в очі. 
— Очевидно, тому, товаришу комісаре, що я попав не 

до людей, а до звірів. 
Комісар Гордієнко зблід на.лиці, уста йому нервово за-

трусилнеь. Він ступив до дверей, сильно штовхнув їх ногою 
і крикнув яа корндар: 

— Єгоров! 

— Я! — озвався хтось ва бігу. , ' і 
-— Єгоров! Чтобн ссйчас билі здссь'вен'ѓі етава чславс-

ка . . . Слншал ? 
— Так точно, товаріщ комісар . . . ' 
— Немсдлснно! . . Бандітн . . . печснсгі!.. Орда татар-

I скал! 
І він із серцем хрьопнув дверима. Потім ступив пару кро-

I ків, зупинився, трохи почекав, щоб дати час відлягти серце-
ві, і звернувся до Сиротюка: 

— Ідіть умийтеся . . . Ходіть за мною . . . Масте тут ми-
І ло, рушник, воду . . . 

Сиротюк переступив поріг маленько'ї умивальної кімна-
ін і глянув у велике люстро. І здригнувся,'не пізнавши се-

!бе: лице його було синє, спухле, із засохлими в різних міс-
і цях плямами кровн. Старий лискучий жидівський лапсср-
j дак, залитий кров'ю на грудях, виглядав на ньому глумли-
; ВО Й ДИКО. 

— Умивайтесь, умивайтесь... Вам зараз принесуть ва-
! шу одіж. 

І комісар вийшов у кабінет. ` ..%' ̀  
Сиротюк хвилину постояв на місці, не знаючи, що ро-

бити, потім скинув з себе лапсердак і почав митися. Але, на-
мнлившн лнце, випадково глянув на себе в люстро і поду-
мав: ' 

— „Для чого? Щоб ліпше перед гайворонням вигляда-
ти?" 

В двері кабінету постукали. Увійшов Сґоров. 
— Усьо єсть, товаріщ комісар, окромн, 'іавінітс, цінне-

лі . . .Незвссно куда повелась . . . ; . ' 
- - Ну, ладно, клади . . . Забирайся! 
Коли Сиротюк умився, перебрався в своє убрання І за-

: чісаннй вийшов у покій, комісар підвівся з крісла і чемно 
j запросив: 

— Прошу ближче . . . Сідайте J іѓіяь ! 



Свято державности і соборности 
в Твін-Ситі, Иійнесота 

Малярська виставка в Балтиморі, Мд. 

Цьогирічме; і Свято держав-
иости і соборности України, 
переведене відділами УККА в 
Міннеапо^іс-Сен Пол, відбу-
лося 27-го січня в залі ‚‚Бен-
тон-гол". Офіційну частину 
Свята започаткував аиерикан-
ськнй гнмн у виконанні моло-
дого піяніста Віктора Кубіка. 
Голова Управи Міннеаполісь-
кого відділу У ККА Василь 
Домбровськийг закликав при-
сутніх, яких 350 осіб, вшаяу-
ватн однохвнлннною мовчан-
кою поляглих за волю Укра-
їнвг. Присутніх учасників виз-
вольних змагань привітали 
однодушні бурхливі оплески. 

Прнсмною н є с подіванќою 
для української громади був 
текст надзвичайно прихильної 
для українців декларації Дня 
Української Н є з а лежяости. 
підписаної, вперше в історії 
нашого міста!, н а передодні 
Снята посадником міста Мін-
неаполісу демократом Арту-
ром Нафталіном, яку прочн-
тав проф. Олександер Гранов 

щорвстів „Верховина" (мисте-
цький керівник — проф. Вік-
тор Штангель, організаційний 
керівник — д-р Володимир 
МЧІЬКОВНЧ), яка у прекрасних 
строях бездоГавно виконала 
в'язанку народніх танців у їх 
надзвичайно вдалій модерній 
інтерпретації. Старша віком 
представниця „Інтернешенел 
Інституту" сказала: „Ви, ук-
раїнці. можете бути гордими 
за свій хор і групу танцюрис-
тів. Вони і цілком надаються 
до кращих фільмів у Голіву-
ді, гідно репрезентуючи нашу 
Міннесоту... 

Співзвучною д о виступів 
‚Дніпра" і ‚'‚Верховини" була 
мистецька дсклямація п а н і 
Ірини Денцсюк („22-ге січ-
ня". О. Стюарта) та інж. Ярос-
лава Кореўйського (‚.Контра 
сг.ем сперо" Лесі Українки). 

Молодий здібний спіпан 
Мирослав Павлншнн. учень 
проф, Олександра Мартинен-
кя. колишнього соліста опе-
рового театру Києва, п р и 

ський, член політичної радиіакомпаніяменті панни Уляни 
УККА. Так ‚само приємною 
несподіванкою були прнвітан-
ня, що їх склали українській 
грсмаді в `імені своїх націона-
льних комітетів латвієць д-р 
Е. Дандарс, голова Комітету 
поневолених націй у Мінне-
сот.', мадяр д-р П. Рупрехт і 
естонець проф. Е. Куік. 

Реферат про добу визволь-
ннх змагань, проф. Михайла 
Мнхалевнча, вражав глиби-
ною змісту та і с торичною 
об'єктивністю. 

Художня частина розпочп-
лася виступом хору .Дніпро" 
(диригент Микола Б р и н ь ) , 
який при фортспіяиовому суп-
роводі пані Ќірн Цареградсь-
кон виконав „Живи, Україно!" 
(муз. К. Стеценка). ‚‚Вставай, 
н.чроде!" (муз. Г. Китастого) 
за участю соліста баритона 
Мирослава Падлишина. „Вже 
років з двісті" ('муз. О. Коши-
ця) і „Пісню про Тютюнника" 
(муз. Г. Китастого) за участю 
дуета солістів тенора Михай-
ла Ковалевського і бас-барн-
тона інж. Михайла Даннлен-
ка. Кожну виконану хором 
пісню завершували бурхливі 
оплески, а останню з них хор, 
змушений невгаваючиин оп-
лесками, ще з більшою екс-
пресісю виќдќа'в удруге. 

Не менш імпозантним і ус-
пішним був виступ групи тан-

Крамарчук, виконав „Пісню 
про Кармелюка") муз. М. Лн-
сенка) і „Рушничок" (муз. П. 
Мийбороди), а зовсім молоде-
нька співачка Оксана Мірза, 
вперше виступаючи на зага-
льно-українській імпрезі, ви-
конала. при акомпаніяменті 
пвннн Уляни Тисовської, „Ні, 
не співай пісень веселих"(муз. 
Я Стеценка) і „Чого мені тяж-
ко . . ." (муз. Г. Алчевської). 
Молодих солістів винагород-
жено бурхливими оплесками, 
особливо Оксану Мірза, яка 
май ніжний, мелодійний го-
лос. її зовнішність гармоній-
но поєднувалася з глибоко 
відчуваним змістом співаних 
речей. 

Добре були виконані також 
і музичні виступи панни Уля-
ни Тисовської („Прелюдія 
перша", муз. Е. Мек-Тавеля) 
і Віктора Кубіка („Військовий 
полонез", муз. Ф. Шопена). 
Особливо добрим, показую-
чим непересічні музичні здіб-
ності та високий рівень му-
зн"ної школи, був виступ Уля-
ни Тисовської, яку, безпереч-
но, привітають на одній з нас-
тупннх імпрез УККА ще бур-
хливіші оплески, коли вона з 
властивою їй майстерністю ви-
конас щось з нашого клясич-
ного репертуару. 

Микола Дербупі 

Роберт Тефт, мол., йде слідами 
свого батька 

Вашингтон. — Між ново-
внбраними конгресменами в 
минулому році найбільше 
цікавиться преса конґресме-
ном із Огайо, сином покійно-
го сенатора, Робертом Т е ф -
том молодшим. Він приніс до 
столиці „магічне прізвище", 
як пише журналіст Чайлдс 
бо Його д ідусь Вілліям Го-
вард був 27-им президентом 
З Д А , а його батько сенатор 
Роберт А л ф о н со Тефт мало-
щ о не здобу'в номінації на 
президента в боротьбі проти 
Айзенгавера, а пізніше був 
впливовим сенатором, якого 
називали „Містером Респуб-
ліканцем". 45-річннй конгрес-
иен Роберт Т е ф т іде слідами 

і свого батька і станув силь-
ною ногою в стейті Огайо, 
поки прибув до Вашингтону 
в 1961-му році. Його прихиль-

I ннкн поставлять його на кан-
'дидата на сенатора в 1964-му 
і році, щоб здобути становище. 
! яке тепер займас демокрпт 
сенатор Стіфен М. ИонГ. В 

11968-му році прихильники 
і молодого Тефта плянують 
j пиставити його кандидатуру 
` на президента. Вони дума-
; ЮТЬ. ЩО Р о к е ф е л л е р НЄ ПЄрЄ-
м о ж е в 1964-му році Кенне-
ді, і в 1968-му році легко здо-
буде номінацію Роберт Тефт 
молодший, який сам нічого 
не говорить про ті пляни сво-
їх прихильників. 

Карпатський Лещетарський Ќлюб — 
Ню Йорќ 

— в л а ш т о в у є — 

9-го і 10-го березня 1963 року 
на 

W H I T E F A C E М Т . SKI C E N T E R , 
Wilmington, New York 

ЛЕЩЕТАРСЬКІ ЗМАГАННЯ 
за першеиство 

УКРАЇНСЬКОЇ ЄПОРТОВОЇ ЦЕНТРАЛІ 
Америки і Канади'на 1968 рік, 

у яілдовому бігу, ќрўѓобітў то альпійській комбінації 
для 

ЧОЛОВІКІВ і ЖІНОК. 
Побідник у дружиновому точкуватіі одержить мандріп-

ну пашу СУАСТ-`СХІД. Змагання відбудуться тоді, коли 
снігові умовний на White Face в дні 8-го березня будуть 
FAIR або кращі. 

Реєстрація змвгунів та льосуваішя місць — в год. 10:00 
рано, в долішній ляджі на Whiteface Ski Center. 

В справі резервації нічлігів, звертатися до Chamber of 
Commerce, Wilmington, New York. 

За Інформаціямн, зв'язаними зі змаганями, звертатися 
до: 

Mr. JAROSLAW RUBEL 
211-05 29th Avenue — Bayside 60, N. Y. 
Tel.: BA 4-2170 

9 
Прогулянка а в т о б у с о м 

на ЛЕЩЕТАРСЬКІ ЗМАГАННЯ 
КЛК — Ню Норк уряджус ѓѓроѓўлямќў з Ню Норку до 

Wilmington, N. Y. (Whitcface Ski Center) 
Від'їзд автобусом з-під УНДому. Н2 Друга Еве. в п'ят-

піѓшо, 8-го березня, год. 7:00 п.т ; приїзд в неділю, 10-го 
березня, около год. 11:00 рхп. Кошти переїзду п обидві сто-
рони $18.00 або менше (залежно під кількости осіб). 

Тільки для тих. ЩО приїдуть АВТОБУСОМ, буде заре-
зервонаннп нічліг в Holiday Motel. Нічліг від особи $.1-6 (за-
лежно під кімнатні. Просимо зголошуватися до вівтірка, 
5-го березня, долучуючн зачет $10.00 від особи, до: 

Mr. George RAKOWSKY, 
26 Rose Теѓ., Cedar Grove, New Jersey 
Tel.: 201, CE 9-3866 

В залі т-ва „Самопоміч" в 
Еалтімор відбулася 1 4 - 1 7 
грудня 1962 р. цікава вистав-
ќа картин пані Клролннн Мар-
косської. В иросторному при-
міщенні розвішано понад 70 
олійних образів — иатюрмор-
ТІЕ, квітів, пенсажіп. Широка 
СКаля веселих і теплих кольо-
ріг радувала ваше око, кож-
на картина довго притягала 
вашу увагу до себе, і внста-
вкової залі не хотілось по-
кидати. 

Хоч п. Каролина Мпрков-
сіка працює в малярстві вже 
50 років, і в Балтіморі прсг 
жнвас і малюс вже добрий 
десяток літ, то щойно тепер 
вона згодилася познайомити 
балтнморців з СВОСЮ мнетець-
кою продукцією. І своєю внс-
тавкою зробила балтіморцям 
велику втіху, бо українцям 
Балтімору зрідка првходить-
ся оглядати водночас таку 
масу картин шляхетної мнс-
тецькоі якости. 

П. Каролина Марковська — 
абсольвентка Віденської Ма-
лярської Академії, яку попе-
реджувалн студії в Краківсь-
кііі Академії Мистецтв. Осо-
бнста скромність і родинні 
обов'язки завжди спиняли її 
перед повним мистецьким роз-
гоном. Вона малювала, щоб 
заспокоїти с в о ю мистецьку 
наснагу і продавала, або да-
рувала свої картини нсшнро-
кому колу приятелів і знан-

мортя, зокрема квггя. Прожн 
ваючн між двома світовими 
війнами ўЛьвові, родина Мар І ̂  м ^ р с _. а niw 
ковських заприязнилася з іва - пропонував їй свою 
ном Трушем і він наиовнв п. № Лк-У о д н а ч е - " Д 

К а т ю л и н у - взятися.за п е н - і ^ Р 0 відкинули. -

ФОЛЬКСВАГЕН І КОКА-НОЛА 
(Закінчення з crop 2-ої) 

ля війни 
співпра-
женерал 

І-: :,, :., ;ш, і%. - І . . L . : . :;. , ' . . :; . „ - . - ; - - ' і ` . г., і .м^у . іц , СЬОГОДНІ 
з а ж . щ о вона і донині куль- ' - Ф о - 'ьксваген" с третьою що-
тивус. П К а р о л и н а М а р к о і . - ! д о величнни, світовою ф ір -
ська по сьогоднішній день збе- j M u ; ; J -яка виробляє авта 
рігас вірність прннципаМ ре-
алізму, П живопис —повністю 
реалістичний. 

І коли БалтйморськиЙ Му-
зен Мистецтва повсякчас об-
даровўе балтіморців виставка-
ми картин абстрактного і без 

Недавно на Формозі в ро-
Дині пересічного урядовця 
відзначали день народження 
малого хлопця. Щ о виклика-
ло найбільший ного ентузі-
Я.ІМ? Ясно, щ о : ковбойський 
капелюх і пара шестнстріль-

ка - Колу" в Тель-Авіві чи на 
Канарійськнх островах. А щ о 
буде, як квитки на летунські 
лінії подешевшають ? 

За пару років, коли щ о р а з 
більше атомових підводних 
човнів пропливатиме під бі-
гуном, напевно і ескімоси ноч 

предметного малярства, то і . і " н х Револьверів у шкіряних 
противагўу вя радо оглядаєте -і фантастичних кобурах, 
кпртини. що передають красу В одному з міст Індонезії 
і багатство барв реальноі`о} відбувався недавно концерт. 
свѓту, беа тенденцій його вик- Граля студенти, що студіюва-
ривлятн. л и " Европі, Грали старі, тра-

Тому виставка картин п. ІДнційні індонезійські мелодії. 
МарковськоІ втішалася вели- Але чим довше гтж-'ін, тим бі-
кнм успіхом. В відвідало ве-1 льше IJHTM виконуваних ме-
лнке чНсло балтіморців — де- j лодій уподібнювався до рит-
хто навіть кількакратно - "У „твіста" і ‚‚ча-ча". Це, 
зокрема балтіморська молодь, j зрештою, робить і оркестра 
переважно студенти, для якої ..Няка" Гірняка, граючи „Ой, 
коротеньку доповідь про вис- не ходи, Грицю". 
тавку сказав Ярослав Шав'як. А а Америці архітектн вво-
Кільканадцять картин в, часі'дать стиль японських хат у 
виставки п. Марковська про- " 
дала, бо кожний балтіморець 
гордиться тим, що в Його кім-
наті висить картина балтімор-
ської мисткині, яку всі осо-
бисто знають, яку всі поважа-
юті. та бажають п. Маркон-
ській дальших творчих ма-
ллрських успіхів і частіших 

омих. її жанр — це натюр- виставок творів. Яр. Ш -К 

будівництві підміських віль. 
італійські страви здобувають 
щораз ширше поле, баварсь-
кі капелюхи — це вже щось 
стандартне в Ню Порќу. 

За шість годин можна пе-
релетітн з Філадельфії до 
Лондону у французькому 
джеті ,.Каравелі,", а ще за 
пару годин можна пити „Ко-

Сі. п. Висн-тя Салріиш 
С. Кончиі;, ШнісяГо 
Мі р. В. Њпайѓ, Шяхаго 
А. ЗИІШЧ, Едмонтон 
М; КОЛОДІЙ, Врушиш 

М. Яремќо, Вермілсои 
II. f. ДеМус, Мбкеоа 
К ЃМІНѓ, Ню Порк 

снтнмуть однорядівки і, м о - † ^ " ^ л ""HtMjri" могилу 
же, навіть фільцові, альпійсь-
кі капелюхи . . . 

Людн подорожують щораз 
більше, і ѓѓЃзнають одне о'дно-
го щораз ближче і, чи це по-
добасться їм чи ні, — стають 
щораз більше одне до одного 
подібними. Хібащо живуть у 
так званому Совстському Со-
юзі. Скільки б разів не ба-
чнв я тих, що приїздять із 
СССР (недавно знову бачна 
їх на змаганнях у Медізон 
Сквер Ґарден, і навіть пере-
кннувся кількома словами із 
„старими знайомими"), — 
видно, що там таки малощо 
змінилося, не зважаючи на 
„культ - обмін". Для змін в 
СССР треба засобів куди міц-
ніших ніж телевізія і кіно. 

ПРЕСОВГОї Ф 0 Я Д „СВОБОДИ" І IX В И Д А Н Ь 
На цьому МІсщ друкуємо імена тих ВШ іромадяи,.що нлдіслвя 
свеягдворрвільну д f о л а т у ден^р^дплатн та свою яож$ріру 
на Фонд „С в о б о д н" та ІІ ввдань: англомовного „Українського 
Тижневика" 1 дитячого журналу , 3 е с е л к а", 1 потверджуймо 

а іпджкѓио висоту одержаної суми. 
С І І Н С О К Ч. 8. 

В. Мельішчук, Кліф-гап 9 Ів.ОО 
10.04) 
іа.оо 

Д-р Ю. Лнгяк, Торонто 2.00 
М Елиів, Цю Порк 2.00 
С'. їіічитої;, Гемдвм J.00 
о. І. Иокотнлеішо, НІИкаґа 2.00 
Рі Памчук, ШИІЉҐО t.00 

10.00 j Џ, Коляцкоаськма,Моніиекл 2Л0 
10.00 ІИ. ВІДИПС, Дггроіт 200 
10.00! II. Ннквфор'гян, Гарфілд 2.00 
7.00 В. Рсмптер, Ірвііи"тои 
зооІр. Фі дмікькнЛ, Кяівдеад 

Д-Р А.РЄІСЮШОВИЧ.ШІМШҐО й.ООІФ. С'ФИЮЦ Альмелншд 
І. Попович, Іііш гемтоа 5.00 j Я. Кулмннч, Њо Йорж 
Д-р В. СаАкевяч, Маттезон 5.00! Т. Процнж, КіитЬюр 

9 На лі-товіпце у Франкфурті 
вид Меном прилетів в Минулу 
середу вже сотня раз сам один 
почерез А т л яігтнк 60-річішй 
американець Маќс К о н р а д, 
власним діюмоторовим літаком. 
Він летів з Бостону 20 годин, 
зупинившись подорозі в Ново-
фунляндії І Ірляндії задля 
пального для літака. 

К. Панас Герн 5.00 
І Барви, Поид Едди 5.00 
Д-р II. II. ГаАвориисьіш, 

Форест Пдлс 5.00 
A. Лос, Піќкш'о 5.00 
І. Кутќо, Шиі.аго 5.00 
I. Ямброзмк, Джексон ІЧг. 5.00 
0 . Косіохиич, Ванкувер 5.00 
II. Ирачун. Ошава 5.00 
Д. Хаиін, .ЛІІинсаполіс 5.00 
Н. Дусе!:ко, Шнкшо 5110 
Д-р І. Макаревнч, Ню Порк 5.00 
Д. Дулнба, Клакерстаав 5.00 
51. 1 И. Савкцькі, 

Джемейка Гілкрет 6.00 
B. Чопівськнв, Скотдеил 5.О0 
М. Романович, Мідлетавн 5.00 
C. Політченко, Патерсои 5.00 
1. Д. Тайгуќ, Кр.меіі 5.00 
Д-р В. БЬтецький, Шнкаґо 5.00 
В. Ннішевськіш, Торонто 5.00 
Відд. 845 У НС, Міннеаноліе 5.00 
Н. Ирегар, Mliiiii'uno.ilc 5.00 
В. Лотоцькнй, д е Веді-

ґост, Флашіиґ 5.00 
Д-р І. Скрипух, Брамсфорд 5.00 
М. Голінко, Тремтон 5.00 
B. Чариецьккя, Олд Таппал 4.00 
II. Деркач, Джемеака 4.00 
А. Тарадайка, Гаитінґтон 3.20 
C. Іванків, Лос Анджелес 
М Пагднн, Тнмінс 

С. КіндзсряпнГ(-Пастухіп: 
Гетьман Б. Хм)`льницькнй 

Ч И. Юркейнч, Толідо 
_ 11. Орлянськмй, Лос Алдж. 

В. ЯворськнА, Нюарк 

Михайло МИРОШ: „Гуіо'лка' 

Сергій ХІакарснко: 
Т. ШГПЧ('ІІКО 

„КР№НИЦЯ" 
В-во кольорових ЛИСТІВОК 

ПРОПОНУЄ 

КАРТКИ з 1-ої та 2-ої серії, 
що залишились у невеликій кількості, а також 

з 3-ої серії. 
Усі картки — на українські теми. 

Надаються: 
^ Д Л Я ЛИСТУВАННЯ У ВСІХ НАГОДАХ 
# Д Л Я РОДИННИХ АЛЬБОМЊ ТА МИСТЕЦЬ-

КИХ ЗБІРОК 
# Д Л Я УКРАЇНСЬКИХ ППІІЛ ТА КУРСІВ 
9 Д Л Я ПОДАРУНКІВ СВОЇМ І ЧУЖИМ 

С. Кіндзсрявнй-Пастухів: 
Гетьман П. Кой.-Сагайдачний 

Сергій К. ПАСТУХІВ: 
Знмовяй Похід 

КОМПЛЕТИ - ^ 10 КАРТОК — 
можуть бути комбіновані з трьох серій, після вибору. 

(Гляди - нижче) . 

Д О КАРТОК ДОДАЮТЬСЯ КОНВЕРТИ. 
Ціна комплету — 10 карток — в кольоровім пакеті, 

1.00 ДОЛЯР. 

Замовлення надсилати по адресі: 

"Ктупус іа ," РиЬІ. 
P . O . B o x 175, 217 West 18th Street 

NEW YORK 11, N. Y. 
Також дістанете в українських крамницях 

AMEPHKlJ і КАНАДИ. 
Серпи К ПАСТУХІВ 
Ой. зійшла юря вечеровал 

І. Кучмах: П('іх-д бур^ю І. Кучмѓи: „На щастя!'1 

ЗМІСТ СЕРІЙ: 
1-ша СЕРІЯ 

2-га СЕРІЯ: 

3-тя СКРІЯ: 

І. Кучмаќ: НА ІЦА(`ТЯ, ПЕРЕД ПЎІ'ЌК). ЖНИВЛ: М Жеваго; В ІІОНКВОЛЕНІИ ЛТСРАІНІ: Н Сомко: 
ЯРМАРОК В ЧКРШГІВПШНІ. 

Сергій Васильківський: КОЗАЧА ЛЕВАДА і ЧЕРЕЗ РІЧЌ` : Сергій КІкдзсрявнй-ПвстухІв: ВОСКРЕОЕННЯ 
ЧГИ( томќ, ГЕТЬМАН а ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ГЕТЬ.М.лн Ц. САГАПДАЧНИП. ВІТРЯКИ; С. Макаренхо: 
Т. ШЕВЧЕНКО; Надія Сомко: ДІВЧАТ V. КВГГП; Л. ПЛчічук-Діііґтровц: Ѓї̀ й, поляі 

І Кучмаќ: КОЛЯДА НА ГАЛШІЬКСМ ПОДІЛЛЮ: С К -ГТПСТУХІВ: КАНТ ПОЧЛїН('1.ІЛП ВОЖГИ МАТЌІ'Ѓ 
ЯІМОВИП ПОХІД; Л. Моропопя` ХАТА НА ПОДІЛЛЮ; Михайло Мнрош ГУЦУЛКА: Н Соміго: РІЗДВЯ-
НА НІЧ НА ПОЛТАВЩИНІ, ХРИ(ТЯ З МИРГОРОДУ; Старовмииі українські шори ТРИ КАРТКИ. З то-
го б карток у вначно збільшенім форматі. 

S.00 
8.00 
2.00 
200 
2.00 

М. Крнжапіпськнй, Рочеотгр 2.00 
Г. Нога, Брантфорд 2.00 
Г. Ваяегко, Мііпн-пполіг 2.00 
Л. РрЙяарович, Вруилнн 2.00 
В. Мамлюк, Нюарк 'З.'ні 
Н. Юрочків. Маямі 2.00 
М. Днкнй, Шнкаґо 2.00 
0 . Ці її ѓу н, Торонто 2.00 
Н. Н., Мекаду 200 
Д Нанайський, Мінлеяполіс 2.00 
В. Біляк, Джерті Св-гі 2.00 
Н. Гіштчук, Егпанола 2.00 
М. Леміцькнй, Шикаґо 2.00 
1. Кочая, Провідепс 2.00 
Д. 1'реида, Порі: 2.00 
К. Кузьмспко, Кліфтоя 2.00 
І. Наіічішши, Маспет 2.00 
О Лалчак, Монтреал 2.00 
М. Татарко, Міинеаполіс 2.00 
Д. Яремќо, Кеязао Ситі 2.00 
IL Дяк, Елизабот 2.00 
В Туиіцькнй, Філядгльфія 2.00 
М Швацька, Рутерфорд 2.00 
І. Бараяецькяй, Кпімс 2.00 
Г. І`олубець, Пвркв 2.00 

М. Школяр, Ню Иорк 
Г. Закорчешмя, ЛЬідея 
1. 1 ідой, Н ю Иорѓк 
В. Иритула, Біш rt-мптои 
О. №ЧІКГ, IpililU'TOIt 
.4. Лопушаш'ькмй, ДІтроЙт 
0 . МаріЦіиок, ІІарма 
1. Ѓмідь, Мільѓ тіш 
А. Трўояк, Шнкаґо 
М. Тндк ц, Овк Лаая 
К. Яремќо, Клівленд 
A. Когут, Поиґставя 
М. Кілмма, Ню Порк 
II. Гоік, Петереои 
B. Пенюќ, Сеймор 
С'. С'коревяч, Ню Иорк 
В. Дѓмќи, Шнкаґо 
М. Наливайко, Шнкаґо 
I. Модровськяй, Іриіііґтог 
Д. Деменко, Мт. Веряон 
II. Галюќ, ДІтронт 

'В. Іернч, Лонґ Віч 
В. ШІМТІІК, Ню Иорк 
М. Бо дляќ, С. Ареидж 
B. Масвськнй, Вашммгтон 
I. В од сі шил і;, Шнкаґо 
М. Кмрмлгмко. Думкірк 
A. І'румпк, ДІтроЙт 
М. Чолій, Нюарк 
Л. Ратнч, Едізоп 
М. Сакалош, С. Беяд 
М. Гумем, Джерзі Ситі 
C. Ґеруп, Ню Иорк 
I. Сепяк, Шнкаґо 
П. Гаврон, Шнкаґо 
B. Иігут, Шякаґо 
М. Пушкар, Н ю Геявен 
Н. Люлгок, Шнкаґо 
Г. Мрикало, Скрентон 
М. Малуќ, Поттсвіл 
II. Б}'рий, Філадельфія 
І. Д:-.1ішк, Філядельфія 
Ф. Стиеія, ІОтІка 
А. Малаіічук, Н ю Гейвеи 
І. Бандура, Врукляя 
A. Федак, Торонто 
М Лащенќо Шякаґо 
Е. Горнофлюк, Моятреал 
B. Долорськня,, Ірі 
0 . Маруненко, Бетлегек 
Л. Uіншќа, Моятреал 
A. Кулняич, Ионкеро 
B. дўгіірнк, ФІлядельфІя 
М. Голубець, Елізабет 
П. Ќоѓтѓчќо, Ионкеро 
В. Рефцьо, Міішеиіюліс 
М. Чухрай, Клівленд 
1. Турчнляк, Братфорд 
І. Іваницькнй, Кентоя 

Видавнича Комісія Пропам'ятної Книги 
СУСТА 

Оцим повідомляємо, що 

ПРОПАМ'ЯТНА КНИГА 
СУСТА 

В Ж Е В Н А Й Б Л И Ж Ч И Х Д Н Я Х ЗДАЄТЬСЯ 
Д О ДРУКУ. 

У зв'язку з цим мя звертаймося до всіх Уіфаімськнх Сту-
дентськнх Громад І Клюбів та до всіх заінтгресованях осіб, 
зокрема тих, яких адрес ми не могли дістати 

— Переслати негайно на нашу адресу всі матерілла, 
потрібні до Книги, про що ми зверталися окремими ЛЯ-
ста.ми попередньо: 

Знімки зі студентської діяльності - - ДІСЕК-у, СУ-
СТА. Громад і Клгобіп. голів студентськях організацій; 
— Просимо всі Громади і Клюбн посилено перевестя 
збірку на Пропам'ятну Книгу, в нѓі організації ft окрс-
мі особи, до яких ми Звертались безпосередньо і тих, 
яких адрес ми нѓ мали переслати свої оголошення, 
побажання, чи окремі датки на таку адресу: 

Editorial Staff 
PROPAMYATNA KNYHA SUSTA 
5914 Walther Blvd. 
Baltimore 6. Md. 

ЗА ВИДАВНИЧУ КОМІСІЮ СУС'ТА: 
Люба ЌЛ'ЃІЧИЌ Слава ЗКЛННСЬКА 

(голова) і адміністратор) 
cxxxrxxxxxxxxxxxxxxixxnaS 

_ _ _ ЛІТЕР.-МИСТЕЦЬКИЙ ЌЛЮБ 
J^b у ФІЛЯДЕЛЬФП. 

В СУБОТУ, 9-го Г.ЕРКЗНЯ 1968 р. 
-ч в год. 7:80 вечером 
Vi в домівіи СОЮЗУ УКРАЇНОК, пра 

IS ву.к. 4936 Н. 

ВОЯЦЬКІ СПОГАДИ 
}ОпопІдатнмуть: Олекганд.р ВІЛІІК, Ігор Г.ОГАЧЕВСЬКПИ,і 

Іван ОСТАНЯК. Микола ПГА(ІНЬКНП. Михайло САВЧПН. 
ГОСТЕЙ ЩИРО ВІТАСМО. 

Увага! НЮ ЙОРЌ і ОКОЛИЦЯЃ Увага! 
В П'ЯТНИЦЮ, 8-ГО березня 1963 

в год. 7:30 вечором 
в УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ' ДОМІ, 

1411 142 Друга Кпѓімо (між Н І 9 нулнцлмн) 
н НЮ НОРКУ 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів 

УНСоюзу 
міста НЮ ИОРКУ й ОКОЛИЦІ, 

до у`части п яких залрошеві У`рядовці, Предсталнякя та 
конвенційні Делегати наступних Відділів: 

4, 5, 6, 8, 19, 4в, 66. 69, 117, 129, 130, 158, 160, 184, 
194, 198, 200, 203, 204, 210, 211, 256, 267, 293, 298, 
SJ0, 325, 327, 361, 389, 393, 433, 435, 450, 455, 457, 

485, 489. 

НА ПОРЯДКУ НАРАД: 
1 Зніти з дотрп(`рітньої праці Округи; 
2 Влаштування імпреза для відмічення то-ліття ..СПОЙОДИ": 
3. Кампанія для пошанування ..Свободи" Й розбудова УН-

(`окпу та розподіл кнотн по Відділам; 
-1 Окружннл органІзаційнО'Секретарськмп курс; 
5. Різне. 

9 
В Зборах візьмуть участь члени Бкаекл ѓніш VHOmony. 

Участі, відділових Урядоиців та Делегатів обон'япкова. За-
гал членін УНСоюзу і все Українське Громадянство запро-
шусмо до участи u Зборах. 

ЗА УПРАВУ ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ: 
І. ФЛПС -— голова В. НИКНФОРЎК секретар 



Увага! Використайте )ЃШфаІ 
це оголошення! Ним заробите суму понад 

$250.00 — лише замовляйте! 
ВЕЛИКИЙ 

ВЕСНЯНИЙ ВИПРОШУ і 
(ВАЖНИЙ від 1. 3. до SO. 6. ОД jk) 

УМОВИ ВИПРОДАЖУ КНИЖОК: 
а) Треба закупити відразу ва суму $5:00 абоѓ більше; 
б) Хто закупить відразу на суму понад $20.00 той одер-

жить ДАРОМ кольоровий портретик Шевченка та 
ще 1 цінну книжку; 

в) Ціни подані виключно в доларах ЗДА, тому треба 
разом із замовленням переслати поштовий Мові Ор-
дер в американських доларах! 

СПИСОК Ч. 1. 
1. Спогади — мемуаристика: 

Щип Лиш 
1. Андрісвськнй: 3 минулого, том 1-й (продасть- ' л. 

ся вперше), дві частина: Рік на Полтавщині 
(просимо тих, що мають другий тон, конечно 
собі доповнити, похн в!). Ціна за оба чч. $3.00 

. " З минулого, том 2-ий. теж дві к н и ш у $4.00 2.00 
'2 . Бескид: На згарищах Закірзоішя 2.00 1.00 

` 3. Горліс-Горськип: Холодний Яр, 2 великі тонн 5.00 
' 4 . Дорошенко: Мої спогади про давне мануле 2.00 1.00 
.5 . Загачевський: Спогади фронтааака (девіз.)' ЛМ- 1.00 
'в. Клен: Спогади про неокласиків (Цінне) 1.00 ЛЯ 
'7 . Мірчук: В німецьких млинах смерте ! 2.00 1.00 
,8 . Прнходько: Під сонц`ем Поділля .— 2.00 1.00 

9. Чарторнйськив: Від Сяну, по Крим, з малямн 2.00 1 4 0 
10. Таборенко: Панцирний поїзд .‚Стрілець'' —kJ .76 .40 
11. Шкрумеляк: Поїзд мерців (Вкзв. Змагавші) 1.00 
12. Хрін: Зимою в бункрі (спогад) . — 2.00 1.00 
13. " Крізь сміх заліза (спогад) 2.00 1.00 
14. " Спогади чотового ЎПА 2.0в 140 

. 
2. Наукові праці, розвідки і їм.: 

15. Барвіяськнй: Всесвітня Історія (Новітні часи, 
Ч. 2) - — і — 3.0Q 1.00 

10. Варка: Хліборобський Орфей - Клярнетжзіі 2Л0 1 4 0 
16. Барка: Хліборобський Орфей, клярнетнам-— 3.00 1 4 0 
17. Біда: Союз Мазепн з Карлом XII _ 1.00 4 4 
18. Бочковськнй: Науки про нацЬо і ін. 1.00 4 0 
19- Вудзнновськнй: Ішли діди на кукн, істор 1.00 4 0 
2 а Возняк: Початќи Укр. Театру (комедії) 2.00 1 4 0 
21. Вігоринський: Ірасема (життя в Бразилії)— 2 4 0 1 4 5 
22. Геркен-Русова:Герогчннй Театр .50' 4 5 
23. Дорошенко: Просвіта, іі Історія 1.76 4 5 
24.' Ємець. Кобза та Кобзарі, ілюстр. _ 1 4 0 .75 
25. Зінько: Рідна Школи в Бразилії 3 4 0 1 4 0 
26. Крипикевич: Іліостроваіш Історія Україна — 2.00 1.00 

'27. Боѓдай Хмельницький у Галичині 4 0 
28. — Історія України (Княжа доба) .75 4 0 
29. — Історія України (Козаччина) 1 4 0 .76 
30. — Історія України і В неволі) 1 4 0 .76 
31. т - Історія Московщини, ст. 128 1.00 4 0 
32. Косаренко: Московський Сфінкс (в оправі) — 6.06 8.00 
33. Коетомарів: Книги Витія Укр. Народу _ .50 4 5 
34. д-р Лнпа:Розподід Росії і з мапами) — , 1 4 0 .75 
85. " Призначення України (з мапами) І _ 2 4 0 1 4 0 
86. д-р Лужницькнй: Християнська Катод. Етика 1.50 .75 
37. Мазепа Гетьман: Писання - Листування .60 4 0 
38. Д-р Мнкитнн: Штука Життя ібон-тон, в опр.) 1.00 4 0 
39. д-р Мірчук:Акт відновлення Укр. Держава— 1.00 4 0 

.40. — На вічну ганьбу Польщі (с лиш пару) 4.00 
'41 . Д-р Мірчук: Степан Бандера (розвідка 2.00 
48. Осмомисл: Польща 1 Україна (з мапою) .75 4 0 
43. Пачдвський: Срібна Земля (з малою) 1.00 4 0 

.44. Петрів: За душу дитини -50 4 5 
` 45. УТВР:Проскт генерал, штабів (з мапами) 2.00 1 4 0 

40. УГВР: Топографія і з мап. і рис.) 2.00 140 
" 4 7 . Степанівна: Сучасний Львів (з мапами) 14JD .75 

4 а Степовий: Наші Звичаї (дві книжки) .—-——. 4 6 
.49 . д-р Свдор: Шлях до Городельської Унії 3.00 1 4 0 
.50. Тонашівськкй: Хмельняччнна в Балнчиш` .85 

51. Франко, Петро:Підручник шведської руханќі 3.50 1.76 
.52. проф. Шульга: Ліорд. історія чудес __`_^_^_' 1.50' .75 

53. Щербаківськнй: Формація української напЯ 1.50 .75 
.54. Ярославин: Вазвольна боротьба укр. народу 3 0 0 140 

55. д-р Велеґай: Домишній лікар 2.00 140 
56. д-р Липа: Ліки під ногами (Зела) ілюстр. __ 2.00 1.00 
57. Ваяагорськвн: Hand лічнячі рослини, ін. і — 2.00 1.00 
58. Рудницькнй: Українська спраьа - економія __ 2.00 1.06 

а Великі Історично - виховні повісті 
59. Вудзнновськнй: Пригоди запорожців 2.00 140 
60. " Під одну булаву 140 .75 
вХ " Волю бути козачкою (чудове) 140 
62. Загірна (Грінченкоі: Тнміш Хмельннченао — 2.00 1.00 
63. ,г Гетьман П. Сагайдачний __ 2.60 1.00 
64. Кащенко: 3 Дніпра на Дунай -_- 1,06 4 0 
65. " На руїнах Січі --- 4 5 .15 
66. Лепкня: Сотниківна, ілюстр. 2.00 1.00 
67. " Крутіж, ілюстр. 2.00 140 
б а " Каала, ілюстр. 1.00 4 0 
69. Макоаей: Ярошенко (чудове) 3.00 146 
70. Назарук: Князь Ярослав Ос-момнсл, 2 часѓ 4.56 2.00 

.71. " Роксоляиа (с лиш пару) аОО 
72. Наріжний: Бурсак, 2 великі томи 5.00 2 4 0 
73. Опільськнй: Іду на вас: 1.75 4 5 
74. " Вовкулака, ілюстр. пов. 1.50 .75 
75. Ордівськнй: Багряішй хрест 150 .75 

'76. Поліщук: Отаман Зелений (повне) 2.00 1-00 
77. Стороженќо: Марко проклятий 150 .75 

'78. Туринський: Н о т межами болю 2.00 1.00 
79. Ценеанч: Злощасний самоцвіт (чудове) 2.00 1.00 
80. Чайковський: За сестрою 1.25 .65 
81. " Віддячився, велика пов. 2.00 140 
82. " 3 татарської неволі, і ін. .75 
83. " Козацька помста , .75 

.84. " Олексій Корніснко (3 великі томи) — 4.00 
85. " Перед зривом, нове видання ._ 1.00 

4. Захоплюючі наукові повісті: 
. 86. Бохенський: Тайна червоного посольства 1.50 .75 

87. Верн: Подорож до місяця 1.00 4 0 
88. " Незвичайні пригоди Сандорфа (2 т.) 3.00 140 
89. Волес: Бен-Гур (про ‚Хрнста) 2.25 1.00 
90. ГаГґард: Беніта, вел. роман 1.50 .73 
91. Гогольѓ. Тарас Бульба, ілюстр. 2 4 0 1.00 

.92 . ГжицькнВ: Чорне озеро, 2 вел. томи 2.00 
93. Де-фо: РобЬізон Крузо, ілюстр. : 1.50 .75 
94. Достосвський: Вина і кара, 2 вел. томи 3.00 140 
95. Крук: Дурні діти (з підпілля) 1.50 .75 
96. Курклів: Проќлін матері 1.00 4 0 
67. Ломацькяй: Верховино, світку наш, Ілюстр. 3.00 140 
98. " Країна чарів І краси (гуцули) 3.00 1.50 
99. " Гомін гуцульської дапнинв, 1л. 3.75 1.90 

100. о. Мацелюх: Тернистий шлях, ілюстр. 1.00 4 0 
101. Май, Карло:ІІроклятнй. ілюстр. .60 .30 
102. Мілср: Молодість славних людей 3.00 1.50 

#103. Мах, Ольга: Бог вогню (3 вел. томи) 5.00 
104. Степовий: Зв'язкова віри ._ . 1.00 4 0 
105. ФравКО, Іван: Захар Беркут, ілюстр. 2 4 0 
106. " П'ять оповідань, для всіх 1.00 4 0 
107. " Чотири оповідання .25 .15 
108. Вуженќо: Пустинник на Зеленому Клині 2.00 1.00 
109. Чамковськяй: Олюпька. лел повість 3-50 1.75 
110. Черняаа: На Сході — ми (майбутнє) 1.50 .75 
111. Шкрумеляк: Чета Крилатих (чудове) 2.00 1.00 
112. Кервуд: 3 танром убннннка (чудове) 2.00 1.00 

'113. Маковей: Заліѓся (чудово 2.00 1.00 
5. Українські кляѓнќи й різні оповідання! 

114. Вовчок: Маруся, повість . . 2.00 1.00 
115. " Інститутка, Ілюстр. 1.00 .до 
116. " Дев'ять братіп І 10-тн пттра Галя -- .85 
117. Квітка, Осн.: Вибрані Твори (Маруся) .. 2.00 1.00 
118. Коиюбинський: И.іннкл, Ілюстр. .25 .15 
119. Мирний: Хіба ревуть воли, як яѓла повні . . . . 3.00 140 j 
120. Кобнлянська: Меланхолійний валець .50 1 
121. " Вовчиха (нове І 1.00 
122. Стороженќо:.Матугині- благословення 25 . і з ` 
123. Стефаннк: Твори, повне видання 500 2.50 
124. СвидницькиА: Лмборацьхі (дужа цінне) 3 00 1.50 ! 

125. Українка. Леся:БІда навчить .25 .15 
6. Поетичні твори: 

.126. Барка: Океан, велика збірка 3.00 1.50 
'127. Котляревський: .Кніч'да 2.00 І.ОО 
.128. Куліш':Псалтир, на укр. мові 1.50 Л5 

129. Л у б о к а : Колосся шелестить _. .50 ЇХ 
130. Моссндз: Волинський рік, вел. поема 1.00 .50 
131. Полтава: Баддядя, з 1954 4 - А . .75 .40 

.182. Чарторийськіій: Ііггер Арма, збірка L 
133. Франко: Іван Вишенськнй (Ілюстроване) . . 
134. " Абу Касќќові капці, ілюстр. 
136. Шевченко: Кобзар (1860-1960), брошур. 

а твердій полот. оправі 
186. — Ді Кобзар ов Юкрсїн. ілюстрейтед 
137. Шашкевич: Русалка Дністрова, в люксусовій 

оправі, нове 
138. Руданськнй: С`півомовки 
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7. Цінне, практичного 
,139. — Як писати листи? (укр. і англ. мов.) 

140. — Українсько - англ. кухарка, 738 приписів 
141. Грнгорсв: Збірник укр. пар. танців 
142. — Як стати громадянином ЗДА, на 2-х мовах 
143. Заклинська:Космет. підр. для пань 
144. — Декламації на різні нагоди 
145. Раднмо:3 кннжки, а це: Ліки під ногами; До-

машнін лікар та Паші лічничі рослини, та ще 
до того пачку Стокровці 

145а. — Консервування м'яса, овочів, яріш 
8. Гумор, Розвага, Наука 

146. Вишня Вишневі усмішки Кримські 
147. Вільшснко: Дивні подорожі І пригоди пана 

Лапни Чвиііьківського горбу Качка, іл. 
148. Загул. Дмитро: Пригоди барона, перекл. 
149. Личаківськнй: Любовна Історія 
150. Ломачка іОсмачка): Любов до ближнього - -

.151. Лисняк: Останній полк, сатири 
152. — 064 Найкращі загадки 1 розгадки 
153. — Новий сонник, з нумерами 
154. — Зорі І людська вдача 
155. — Мудрости Соломона (ворожба) 
150. Вільшенко: Мандрівки мишки гризикнижкн 

по Львові, дуже цінне, поўчне, Ілюстр. 
157. — Страшний монах Распутін, ілюстр 
158. Драгоманів, М.:Оповідання про заздрих богів 

9. Різне 
159. Саластин: Алѓло україиськои словник, з внмо-

вою, шитий, без оправи. 900 сторінок 
160. Релігійні образи: Мати Божа Нсустаючоі По-

мочі, Св. Миколай, Св. Юрій, Св. Митвїл, Тай-
каВочеря, Сошсствіс Св. Духа, Хрнстос на 
Олавній Горі, Рон'яття. Мати Божа з Днтят-
ком, Ісус Хрнстос - Панкрат, Св. Володимир, 
Св. Кн. Ольга, усіх 12 образів великої краси 
і вартості! в поліхромі, всі 14 X 17 інчів, кож-
вий образ 

161. — Біблія, повна в оправі 
162. — Великий герб України, соборний, в кол. -_ 
163. — Синьо - жовтий тризуб України 
164. Образи: .В'їзд Хмеля до Ќнова (7 х 10) 
165. — Симон Петлюра (24 х 18 шч.) 
166. — Т а р а с Шевченко (14x19) 
167. — Гетьман Іван Мазева (14x19) 
168. — Боѓўн під Берестечком (14 х 19), кольор. __ 
169. — Ген. Тарас Чупринка, кольор. 
170. — Визначні сини України 
171. — Митр. Андрей Шеіттицький 
172. Велеґай: Чя мертві живуть? або Розмова з ду-

хамн, ілюстр., дуже цікаве 
174. Коваль: Злочин Москви у Вінниці, Ілюстр. __ 
175. " Не дискутувати а викривати комуну 
176. — Бджоли І як коло них ходити? підручник 
177. — Мала Галичини, докладна. Всі сели! 
178. — Мана Тернопільщини. Збаражчвни 
179. — Мала Львівщини; Сокаля, Радслівщини; 

УЃАЯІ^І""ІЧНН. військова, кольор. і ._ 
180. — Мала Перемищпіш; Сяиіччини; Пряіпівща-

ни; Ленсайська і Риманівщння, вій., кол 
181. — Мала Самбірщшш; Яворова, Городка; Лю-

бачена, Томашела; Ўѓнова, військ., кол. 
182. — Мала Станиславівщинн; Долини; Делятн-

на; Калуша; Стрия; Жндачева; ХодорІвщннн; 
Рогатннщннн 

183. — Мала Коломнйщинн; Городенкя; Бережан; 
Підгайців; Теребоялі; Чортківщшпг, вій. кол. 

184. — Ласт Божий, може кожний прочитати 
185. —і Апостоли і Сваигелії, на неділі і свята 

цілого року (затв. церк. властями) ._ 
186. — Сурма, орган УВО. 2 числа з 1927 p.. оба 
187. Луцик: Внфлесмська Ніч, з партитурою 
188. " Вертеп, дуже цінне 
189. Павлусевич: Свят - Вечір 
190. Майно.Гордість, на 1-у дію на Різдво 
191. Хронович: Гостина св. Махолая 
192. Марусин: Святоммколаівські всчеритікн -
193. — Три Святомнколишські вистави 
194. — Перша кривда, на свято Шевченка, 1 дія 
195. Коломнсць: Тарасів день, 1 дія з нотами 
196. Шостак: День Матері, 1 дія з нотами 
187. Лужницькнй: Ой Морозе, Морозенку, 3 дії — 
19а Васильченко: На першій гулі, ком. на 1 дію 
199. Шугасвський: Дід Мороз, на 3 дії. чудове 

.200. Юкренісн Істер Еґґс Дезайн, англ. мовою __ 
301. Матвій'ѓўќ: Перша Читанка (Буквар), нове . . 
202. " Друга Читанка (для 2-ої клясн), нове 
203. — Кенгурова мала України, для шкіл 
204. — Арнтметнка (Рахунки), для 1-ої кл., іл. ._ 

10. Співшшики - Музичні твори 
205. Гайворонськнй: Співанні; для дітей, 72 пісні 
206. " Думка, на ‚скрипку і (рортепінн 
207. " Українські нар. пісні, на скрипку 
208. Гнатишнн: Рідна пісня, на форт., гарм. і пт. 
209. Левнцький: Де ти бродиш моя доле, скрипка 
210. " Лепта за лентою, на банд, і форт. . . 
211. Лисенко: Гетьмаии; Ой Дніпре; Минули Лггв 
212. Вілнковський: Гамалія, хор і форт. 
213. Шевчеико-Фільц: Вітре Буйний, тріо 1 форт. 
214. Дремлюга: Нісші про Київ, на гарм. 
215. Батюќ: Добрий вечір матусю, хор і форт. 
216. Олесь: В проваллях, голос і форт. 
217. Давндовський: На чужині, міш. хори 
218. Гаядай: Ой див Ладо, веснянки, міш. хор 
219. Кудрнк: Вперед! Маршові пісні, на муж. хор 
220. Княжбрід: Гаївки, текст і ноти 
221. " 4 гаївки, на акорд, і форт. 
222. СічинськнЙ: 24 коляди, на форт. 
223. Курцеба: Свята гостина, ноти - парт. ._. 
224. Безкоровайний: Козаченьку, куди йдеш, скр. 
225. " Спомини з гір, скрип, і мандоліна __ 
226. Людкевнч:Баркароля, твір на форт. 
227. Ніщннський: Закувала та сива зозуля, форт. 
228. Залеський: Теорія музичного знання 
229. Вахилнин: На ПІвченковІ роковини, цінне 
230. — Запрягайте хлопці коні, марш і форт. 
231. Залеський: Крути, му'ж, хор 
232. Майборода Рідна мати моя (Рушничок) 
233. Леонтовнч: Щедрик; Дударик, дві пісні 
234. Шевч.-Січня.: У гаю, гаю, гол. і форт. 
235. о. Попович: Служба Божа за померлих, на чол. 

хор з Панах, і піснями 
236. Турковськнй: Ой перше мій верше, збірник 

Лемќ, пісень на акорд., голос і форт., ч. 1 
237. " Альбом ч. 2. Лемківських танців, скр. 

11. Кинжки для дітей і молоді: 
238. — Абетка, для дітей, кольор. 
239. — Весела праця, нар. казка, кол. 
240. — Омелькова сім'я, народ, казка, кол. 
241. — Коза-Дереза, нар. казка, б. ілюстр 
242. — Лисичка; Котик; Нішпм;, ілюстр. 
243. — Мати - Коза, нар. казка, іл. 
244. — Дідова дочка, нар. казка, іл. 
245. — Отче наш. п образќах 
246. — Рідна хатка, збірничок, іл. 
247. — Рись - мати; Брат 1 січ`тра 
248. — Писанка, ілюстр. збірничок 
249. — Алі Баба І 40 розбійників 
250. — Іваѓнќ - Телесик, Ілюстр. 
251. — Івасяќ - Дурник, ілюстр. 
252. — Дідова ріпка, ілюстр. 
253. — Чотири казки, дітям .' 
254 Українка: Біда навчить 
255. — Лисичка 1 журавель, ілюстр. 
256. Магир: Пригоди лінивого котиќв 
257. — Українські народні казки 
258. Рудчснко: Збір укр. народних казок 
259 Забіла: Зайчатко І їжак, іл. 
260 Андерсен: Принцеса на Горошині 
261 Ґрімм: Червона шапочка ft інші 
262. Шкрумеляк: Юрза — Мурза, ілюстр. 
263 Доля: Золота рибка, ілюстр. 
264 Вуш: Співомовки, веселі оповідання 
265 " Максим І Марко, пес оповідання 
266. Вільшенко: Швець Копитќо, іл. 
267. Чорнокнижник з Чорногори 
268. " Мандрівка по Львові, чудове! 
269. Чарторнйський: Ліля І Славко 
270. " Бурчиќ, Нявчиќ, Гавчик! 
271. " Що читати нашим дітям? 
272. Матвіснко: Лісові пригоди, Li. 
273. Глібів: Байки, ілюстр 

'274. Радзнкевич: Прилетіла зима ґііла 
275. Віра Вовк: Казки 
278. Фільгеленес: За Вітчнну, іл. 
277 Зявадовнч: Зимові царівни, іл. 
27а Коцюбинський: Ялинка, іл 
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279. Королевќо: Запорозький скарб 
280. Гріиченко: Олеся, ілюстровано 
281. Лепкнй: Казка про Ксешо 1 12 місяців . . . . . . 
282. " Каяла, Ілюстр. оповідання 
888. Франко: Абу Касимові капці, Ілюстр. 

'284. " П'ить оповідань, для всіх! . . . . . . . ! " 
285. Третяк: Покотнгорошок, повне! 
286. Прописи (каліграфія дітям) . . . . . . . . . 
287. Полтава: Вартові, Ілюстр. казка 
288. — Як Юрко подорожував ва Дніпро . 
289. Лотоцькнй: Руслан і Лнбедь, легенда . . . . . . . 
290. " На світанку, друга легенда . 
291. Хрест над Дніпром, третя легенда 
292. " Пригоди Езопа, Ілюстр 
293. ВІльгельм Тель, ілюстр. 

- 294. Ведмедівсака попівна, ілюстр. ' 
295. " Пастушок з Назарету, чудове! . 
296. Кирило Кожум'яка, Ілюстр. . . . . . . ! ! 
297. Маковей: Пригоди горобчика, ілюстр. '. 
298. Коковськнй: Слідами предків!, ілюстр. '" " ` 
299. Тумрій: Козацька диѓнна, Ілюстр. 
300. Хронович: Пригоди Лиса Панаса, ілюстр. 
301. Дснисенко: Наша Січ - Мати!, ілюстр. . . ! ! ! ' 
304. Орловський: Давні люди І огонь умер — об! 
305. Вовчок: Інститутка, ілюстроване 
306. Дев'ять братів І 10-та сестра . 
307. Мінхгавз: Пригоди барана, ілюстр 
308. — Історія У країни — Княжа доба 
S09. — Історія України — (Козаччина) 
310. — Історія України (В неволі) 

'311. — Німецько- Український Словнику 376 вЃ. 
'312. Калннович: Укр. Німецький Словник 

313. Олесь: 3 журбою радість обнялась! . . . . . . . . 
314. " Чужиною (поки засіб стане) 
315. " На зелених горах! 
316. " Поезії, збірка поезій . . . . . . . . . . . . . . . . 
317. Карпатський: Пізнайте правду! (про Закар-

паття` — латинкою) 
318. — Правда про Польщу, про нищення право-

славннх церков з Іл. — по-англійськи . . . 
319. Ген. Капустинськяй: Військове знання 
320. о Чаплннськяй: Про подружжя (правила кат. 

церковного права), дужо цінне! 
321. проф. Чубатий: Митрополит А. Шсдтнцький 
322. Самовидець: Про Гетьмана Скоропадського 
323. Скритяй: Пісні щирої любовн 
324. Сціоорськнй: Юкреіне енд Радніші (ію-анг.) 

Зірка ( ' ) означає, що ці назви на ВИЧЕРПАННІ. 
а 

Для старшої віком молоді надаються всі інші, попищс подані 
видання! КУПЎИТЕ ЇХ! 

Замовлення полагоджусмо негайно за порядком надісланих 
замовлень; хто скоріше замовить — скоріше і певніше їх одер-
жнть! Шліть заразом поштові „Моні ордере", на адресу: 

H O W E R L A 
41 Е. 7th STREET — NEW YORK З, N. Y. 

'. Tel.: OR 5-0193 

ѓ^+^+ЛА+++++ї+++++г+ЃУ 

HUDSON COUNTY 
NATIONAL BANK 

Jersey City 
Etayonne Guttenberg 
Hoboken North Bergen 
Union City Weehawken 

Sv еїу 

^Banking 
Service 

D e p o s i t s Insured Up T o $ 1 0 , 0 0 0 

B y T h e Federal Depos i t Insurance Corporat ion 

(P. 
Увага! ЗМІНА АДРЕСИ Увага! 

В. Н У З Ь М И Н С Ь К И И 
продав свою дотеперішню канцелярію іншій брокерській 
фірмі. НОВЕ БЮРО реорганізується і частина його вже 

перенесена до власного будинку, на таку 
НОВУ АДРЕСУ: 

86-29 139 STREET — JAMAICA-BRIARWOOD 
(Corner of 86 Road and 139 Street) 

Короткіѓй бльок від KBIHC БУЛЕВАРДУ. 
Доїзд сабвеями: Independent "Г" або "Е" до Supthin Blvd. або 

Van Wyck Blvd. BMT — Jamaica Avenue ДО Queens Blvd. 
Крій цього, — для вигоди наших клісігтів, від 15-го березня 
буде відкрите ще одно БЮРО, при Другій Еве. в Ню Иорку. 

Адресу І телефон цього бюра проголосимо пізніше. 
UNITED REAL ESTATE CO. 

В. Кузьминський 
86-29 139 Street — JAMAICA — Brlarwood 

Телефон, як був: OL 8-6330 

П Ѓ А Ц Я 
MALE Л FEMALE 

ПРАЦЯ для ПОДРУЖЖЯ 
ДОГЛЯД НАД БУДИНКОМ ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ, 

вкл. 4 кімн. апартамент і внго-
дн. Чоловік може працювати 
поза домом. Досконала нагода. 

Телефон власника: 
VA 1-0397 

# П Р А Ц Я fl 
' Help Wanted Female " 

М Е Д С Е С Т Р И 

R N a n d L P N 
на ВЕЧОРІ Й Ш Ч . 

Праця в модерному шпиталі на 
Фляшіигу. Досконала платня та 
бснефітн. Побільшена платня на 

ці шнфти. 
Голоситись у MISS D. STUART 

Director of. Norses. 
HJLLCREST OEfTL HOSPITAL 

AX 1-1000 ' 

ПОТРІБНО! 
FACTORY CHECKER 

та 
АСИСТЕНТ ФОРМАНА 

у фабриці паперових пуделок. 
Постійна праця. Мусить бути 

точний у множенні. 
JOS. RUBIN A SONS, Inc. 
33 Mcserolc Ave., Brooklyn, 

Greenpoint Sec t 

ЗЕЛА, ЯКІ БУЛИ ЎЖИВА-
Ю ВІД ТИСЯЧУ РОКІВ І 
ПРИНОСИЛИ ПОЛЕГШУ 

ПРИ БАГАТЬОХ НЕДОМА-
ГАННЯХ 

ПОРУЧАЄМО ТАКІ: 
На ревматизм — tide Root 

100 пігулок — $4.00; 
На болі нирок і міхура — 

Hebkaps, No. 85 — 100 пі-
гулок — $4.00; 

На високе тисненій ќрови — 
Н.В.Т. — 100 піѓ. — $4.00; 

На нерви — зелові пігулки 
No. 91 — 100 піг. — $4.00; 

При „зміні життя" — Hot 
Flashes Corn Seal Corn-
pound пігулки, 100 — $4.50; 

При заваленні жовченого мі-
шочка - GBT пігулкн — 
100 $4.00; 

При боляках шлунка Ulceri-
п е — сконцентрований ек-
стракт зел — І',:,-місячиє 
лічення — $6.50. 

KIEHL P H A R M A C Y , І п с 
заснована 1851. 

Chemists and Druggists 
109 3rd Avenue 

поміж 13-ою 1 14-ою вул. 
NEW YORK, N. Y. т 

† 
Посмертні згадки 

Андрій СНДОР — член Відділу 
73 УНСоюзу в Провіденг, Р. 
Ай„ помер в дні SO-ro січня 
1963 року. Покійний народнв-
ся 1886 p., в селі Вербові, пов. 
Бережани, Зах. Україна. ІІо-
кійний був членом Відділу 
впродовж 45 років. Полишив 
у смутку дружняў Анну, ДВІ 
дочки: Марію, Ольгу# 2 зятів, 
7 внуків, 11 правнуків. На 
Україні полишив 3 сестри та 
одного брата. Похорон відбув-
ся 4-го лютого ц. p., з церкви 
св. Тересн в Кренстон, Р. Ай. 
Покійного поховано на цвнн-
тарі св. Анни в Креистоні, Р. 
Ай., при участі Родини, Прн-
итглів те Членів Відділу. — 
Вічна Пому Пам'ять! 

Д. Васнлик, секр. 

Миколи БІЛІ№ — член 179 Від-
ділу УНСоюзу в SL Louis, Mo. 
помер в диі 16-го січня 1963 
року, на 81-му році життя. 
Покійний народився в селі 
Пруся, пов. Самбір. До УН-
С`оюзу вступив 1923 р. Полм-
ііііш у смутку дружину Галн-
ну, трьох синів: Петра, Мн-
хайла і Юрія, дочку Марію 
I брата Павла. Похорон під-
бувся 19-го січня ц. р. — Віч-
па Пому Пам'ять! 

Управа 

Вікторія КУЗЬМА — доаголіт-
ня членќа Т-ва „Січ", Відд. 
170 УНСоюзу в Джерзі Ситі, 
Н. Дас, упокоїлася в Возі дня 
14-го лютого 1963 р. Покійна 
походила зі с. Ялина, пов. Ся-
иок, Зах. Україна. Полишила 
у смутку 2 синів: Володимира 
й Павла, дочки: Гелен, Анну 
і Софію та 5 внуків. Похорон 
відбувся в понеділок, 18-го 
лютого ц. р„ з пох. заведення 
І. Ковальчика до української 
кат. церкви св. ап. Петра й 
Павла, а опісля на цвинтар 
єн. Хреста в Н. Арліштоиі, 
Н. Дж. — Вічна ЇЙ Пам'ять! 

І. Грабар, секр. 

48 Е. 7tb S t 
Т А ; OR 8-3550 New Yort Ofr 

НА ДАРУНКИ: 
НОВА ПЛАТІВКА 

40 шшкращнх . укр. мелодій. 
HiFi — $395 

Stereo — $4.85 

То"аі ПЇ7У К И 
Катерина ПРИСТАНСЬКА 

пошукує 
СВКУ ХЛУХ. 

зі села Павлова, нќа мас перс-
бувати в околиці Ню Иорку. 
Хто знав би дещо, про неї. або 
вона сама, прошу- подати П ад-
ресу на мою адресу по-мужові: 

Kathcrinc MORPZOWSKA 
Route 1 

Roscville, Ohio 

Українська Православна 
Парафія св. Вознесіння 
а НАССЕИКУ. Н. Дж^ 

яка начислюс більше 500 член-
ства по"шукус 

ДЯКО-ДЦРЙҐЕНТА 
зі знанням Галнцько-Киівських 
напівів. Платня після умови. — 

Голоситнся на адресу: 
HOLY ASCENSION U.O.CHURCH 

47 Hope Avenue 
Passalc, N. J. 

9 BUSINESS OPPORTUNITY a 

ТАВЕРНА 
Добрий бизнес з 2-ма будин-
ками, займас 4 родини. Помір-

кована ціна. 
ТеІ , : 5 1 8 Т А . 8 - 5 2 3 1 

Hudson , N. Y. 

— R E A L E S T A T E — 

QUEENS. N. Y. 
Ozone Park $33,960 

Н О В І , Н О В І , Н О В І 
2 - р о д н н н і , В С І М У Р О В А Н І 

Одна зона" нереізду. 
6 кімнат і в кімнат. Гараж на 
2 авта. Будівничий коло моде-

лю дому. 
101-35 Woodhaven Blvd. 
BONDED DEVELOPERS 

90-19 Liberty Ave., Ozone Park 
Call: 

VI 3-5550 — VI 63700 

ASTORIA, L, I. 
2-род. (5, 6 1 викінч, підвал), 

мур., олива, 2 Гаражі. Ціна — 
$33,000. 

6-род., баќсові кімн., олива, саб-
вей. Прихід $6,070. — $36.000. 

Внготовллсмо INCOME TAX. 
MARATHON 

31-57 — 32nd St., Astoria, L. I. 
YE 2-3550 

Питати: мгр. ФІРЧУК Оствл 

. к;я.'.д. 
Funeral Directors 

'ОЙ Theodore WOUNNIN, Inc. 
Директор 

Похоронного. Заведення 
123 East 7th -Street 

NEW YORK, N. Y. (9) 
Te l : OR '5-І 437 

СОЛІДНА фСПУТА. 

ІВАН КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONED 

Займається 
ПОХОРОНАМИ в (`ТЕПТІ 

NEW JERSEY. 
Ціни приступні для всіх. 

Обслуга чесна й. найкраща. 
У випадку смутку В родині. 

кличте, як іѓ день, так і 
в ночі: 

John 
KOWALCHYK 

129 0RAND STREET 
(cor. Warren Street) 

JERSEY CITY 2, N. J. 
Те.: HEnderson 4-5131 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРББНИК 

Займаѓться Похоронами в 

BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK І ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована' температура. 
Модерна каплиця до ужитку 

ДАРОМ-

Peter Jereme 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N. Y. 
Те.: ORchard 4-2568 

T A P 3 A H , 4. 4992. П е р е д о д р у ж і я н я м 


